
 1 

 
OBSAH  

 
KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLSTVA V ZRIA ĎOVATEĽSKEJ 
PÔSOBNOSTI MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
 

Úvod 
1. Strategický cieľ Koncepcie školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská 

Nová Ves   
 
2. Základné východiská, súčasné trendy a prognóza vývoja školstva do roku 2015 

2.1. SWOT analýza 
2.2. Demografický vývoj 
 

3. Školy a školské zariadenia  v meste Spišská Nová Ves a ich zriaďovatelia  
 

4. História, súčasný stav,  predpokladaný vývoj škôl a školských zariadení, návrhy 
a opatrenia 
4.1.   Materské školy 
4.2.   Základné školy 
4.3.   ZUŠ 
4.4.   Školské zariadenia 
4.4.1   CVČ 
4.4.2   Školské jedálne 
4.4.3.  Školské kluby detí 
4.5.   Školy a školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 

5. Financovanie regionálneho školstva 
5.1. Zmeny vo financovaní 
5.2. Financovanie prenesenej kompetencie 
5.3. Financovanie originálnej kompetencie 
5.4. Legislatívne zámery v oblasti financovania do roku 2015 
 

6. Metodická činnosť v školách a školských zariadeniach 
 
7. Rozvoj športu v školách a školských zariadeniach 
 
8. Záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach 

 
9. Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 
10. Postavenie pedagogických zamestnancov, profesijný rozvoj učiteľa v kariérovom 

systéme 
 

 11.  Riadenie školstva 
      

        Záver 
 
 



 2 

Úvod 
 

Je našou povinnosťou, aby sme urobili svet lepším, ako sme ho našli. 
           J. Taylor 

 
Súčasná spoločnosť potrebuje vzdelaných, múdrych a rozvážnych ľudí, ktorí dokážu 

v náročnej  dobe vytvárať  hodnoty, pretavovať nápady do reálnej podoby a posúvať poznanie 
vpred.  Žijeme v pretechnizovanej informačnej spoločnosti ktorá vyžaduje vytváranie nových 
návykov a zručností, prispôsobovanie sa rýchlemu tempu rozvoja všetkých oblastí života. 
Vzdelávanie je čoraz viac poznamenávané rýchlym a širokospektrálnym prístupom 
k informáciám vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Aj to je dôvod pre ktorý si 
kompetentní ľudia uvedomujú potrebu výchovy a vzdelania, lebo len vzdelávanie je 
perspektívnym zdrojom dlhodobej prosperity  našej krajiny. 
Štát má rozhodujúcu úlohu  pri koncepčnom rozvoji výchovy a vzdelávania, ale aj 
zabezpečení rovnosti v prístupe ku vzdelávaniu. Vytvára pre tento cieľ legislatívne 
predpoklady, koncepčné zámery a prostredníctvom transformácie školstva sa snaží zaviesť do 
života a práce škôl systém. Prvým krokom bola reforma verejnej správy a prechod 
kompetencií v oblasti školstva na samosprávy, čím sa vytvorili podmienky na realizáciu 
projektu Národného programu výchovy a vzdelávania – Milénium, ktorý schválila vláda SR 
v decembri 2001.  Ambíciou Milénia  je načrtnúť ľudskú spoločnosť na základe humánno-
tvorivej výchovy pre nové tisícročie. Je to veľký cieľ hraničiaci s víziou, ale bez veľkých snov 
by dnes neexistovalo ľudstvo. Parafrázujúc Marka Aurélia „človek má takú cenu, akú cenu 
má to, o čo sa snaží“.  
Inštitucionálna výchova a vzdelávanie sú ťažiskovou náplňou práce škôl a školských 
zariadení. Na procese vzdelávania a výchovy sa podieľajú nielen školy a školské zariadenia, 
ale aj rodina a spoločnosť. Efektívnosť vo vzdelávaní a výchove je teda podmienená 
súčinnosťou týchto troch činiteľov, ak zlyhá len jeden z nich – zlyháva najmä výchova. 
Včasná spoločensky žiadúca výchova jedinca je opodstatnená najmä z hľadiska jeho 
základnej charakteristiky, ktorou je ľudskosť. Tú človek nedostáva od prírody, ale získava ju 
v priebehu života.  
            Aj mesto Spišská Nová Ves považuje výchovu a vzdelávanie mladej generácie za 
jednu z najvýznamnejších a trvalých priorít. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na aktuálnu 
nutnosť disponovať takýmto materiálom a taktiež potrebu reagovať na principiálne zmeny 
v rezorte školstva bola vypracovaná Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves na roky 2008 až 2015, ktorá je 
východiskom pre aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová 
Ves a napĺňa podstatu Akčného plánu v oblasti rozvoja školstva na roky 2008 – 2015. Na 
stanovenie a určenie východísk musíme poznať silné a slabé stránky našich škôl a školských 
zariadení a určiť strategické ciele ktoré budú kompatibilné s najdôležitejším dokumentom – 
školským zákonom, ktorého prijatie na predpokladá v tomto roku. 
               Ambíciou tohto materiálu je dať na základe komplexnej analýzy kompetentné 
usmernenie pre stanovenie konkrétnych cieľov v krátkodobom i dlhodobejšom časovom 
horizonte pre školy a školské zariadenia  ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale  aj 
pre ďalšie  školy a školské zariadenia pôsobiace v meste, ktorých nie je mesto zriaďovateľom. 
               Pri tvorbe koncepcie vychádzame z platnej legislatívy, z koncepčných materiálov 
MŠ SR pre konkrétne oblasti, koncepčných materiálov škôl a školských zariadení v meste, 
i z vlastného poznania. Vzhľadom na dynamicky prebiehajúce zmeny v spoločnosti je 
potrebné považovať koncepciu za otvorený materiál, ktorý je možné dopĺňať a v prípade 
zmenených podmienok i upravovať.   
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Vyslovujeme presvedčenie, že táto koncepcia bude predstavovať určité nasmerovanie pre 
všetky vzdelávacie inštitúcie na území mesta a prispeje k naplneniu základného cieľa - trvalo 
dosahovať vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania deti a mládeže v meste Spišská Nová Ves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. Strategický cieľ Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 

 
 
             Dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy v rámci obnovenej lisabonskej stratégie 
pre dynamický rast konkurencieschopnej ekonomiky je všeobecne známa. Rada EÚ  vo 
svojich záveroch z 25. mája 2007 o jednotnom rámci ukazovateľov a referenčných hodnôt na 
monitorovanie pokroku pri dosahovaní lisabonských cieľov vo vzdelávaní a odbornej príprave 
vyzýva Komisiu európskych spoločenstiev, aby sa v oblasti výchovy a vzdelávania v plnom 
rozsahu využívali tieto ukazovatele : 
 

a) účasť na predškolskom vzdelávaní, 
b) počet študentov, ktorí predčasne opúšťajú školský systém, 
c) porozumenie písanému textu, matematike a vedám, 
d) miera ukončeného vyššieho stredoškolského vzdelania u mladých ľudí, 
e) absolventi vysokých škôl, 
f) účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní, 
g) cezhraničná mobilita vysokoškolských študentov, 
h) dosiahnuté vzdelanie obyvateľstva, 
i) vzdelávanie osôb s osobitnými potrebami, 
j) schopnosť pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami,  
k) investície do vzdelávania a odbornej prípravy.    

 
             Škola je miestom, kde väčšina ľudí trávi aspoň  desať rokov života. Tu získavajú 
základné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti a mnohé zo základných noriem, prístupov 
a hodnôt, s ktorými budú prechádzať životom. Dopĺňaním kľúčovej úlohy rodičov môže škola 
pomôcť jednotlivcom rozvíjať  talent, blaho  a  napĺňať  potenciál  ich  osobného rozvoja 
( emocionálneho a intelektuálneho).  Ak ich má škola pripraviť na život v modernom svete, 
musí ľudí priviesť na cestu vzdelávania sa počas celého života. 
            
             Tieto známe skutočnosti sú základným pilierom všetkých súčasných koncepčných 
materiálov vydaných ministerstvom školstva SR, z ktorých vychádza  aj  náš strategický cieľ :  
            
             Ak teda platí, že kvalitné vzdelávanie je rozhodujúcim zdrojom budúceho rozvoja, 
prosperity a konkurencieschopnosti SR, potom musí byť našim záujmom, aby školy a školské 
zariadenia poskytovali deťom a mládeži nášho mesta vysoko kvalitnú výchovu a vzdelávanie.                   
          
Strategickým cieľom koncepcie je  dosiahnuť trvalo udržateľný stav vysokej úrovne kvality 
práce  v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,   i  na úseku  voľnočasových aktivít 
deti a mládeže vo všetkých školách a školských zariadeniach včítane  tých, ktoré nie sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
             
Na dosiahnutie strategického cieľa budú slúžiť nasledovné čiastkové ciele: 
 

* premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie a direktívno- neživotné školstvo na 
tvorivo- humánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na slobodu osobnosti ( Milénium) 

* vytvoriť optimálne prostredie s kvalitným materiálno- technickým vybavením škôl  
 ( IKT, učebné pomôcky) 
* klásť dôraz na odborný profesijný rast pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov škôl a školských zariadení  
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*  vytvárať optimálne podmienky na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného          
prostredia a detí z rodín v hmotnej núdzi 

* dosiahnuť, aby sa škola stala centrom vzdelávania, kultúry, športu a spoločenského 
života  

* spolupracovať s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie, pediatrie, práva 
* vytvárať zdravé  konkurenčné prostredie medzi školami  
   

             Podporovaním a zlepšovaním podmienok pre prácu škôl a školských zariadení 
vytvoria sa aj lepšie podmienky pre celkový rozvoj mesta, nakoľko jeho najväčším 
bohatstvom a potenciálom budúcej prosperity sú najmä jeho obyvatelia, ich vzdelanie, 
múdrosť, morálka, tvorivosť a schopnosť spravovať historické, kultúrne a prírodne dary, ktoré 
región Spiša má. Vyslovujeme presvedčenie, že všetci, ktorí sú zainteresovaní akýmkoľvek 
spôsobom do diania súvisiaceho s procesom výchovy a vzdelávania urobia všetko preto, aby 
sa stanovený strategický cieľ  i čiastkové ciele tejto koncepcie postupne napĺňali.  
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2. Základné východiská koncepcie, súčasné trendy a prognózy 
vývoja 

 
               Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišská Nová Ves na roky 2008 až 2015 zohľadňuje tieto základné dokumenty, právne normy 
a podklady : 
*   Prioritné úlohy MŠ SR na roky 2006-2010 vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády     
     SR 

      *  Národný program výchovy a vzdelávania v SR v rokoch 2000 až 2015 (projekt Milénium ) 
      *  Kvantitatívna prognóza vývoja materských, základných a stredných škôl do roku 2025 
      *  Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
 *  Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov, vrátane rozvoja stredoškolského    
          a vysokoškolského vzdelávania 
 *  Koncepcia rozvoja zariadení školského stravovania 
      *  Koncepcia v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do ZŠ 
      *  Koncepcia špeciálno - pedagogického poradenstva 
      *  Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím 
      *  Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR 
      *  Koncepcia informatiky a informatizácie školstva 
      *  Koncepcia štátnej politiky voči deťom a mládeži v SR na roky 2008 až 2013 
      *  Koncepcia základného umeleckého vzdelávania na zabezpečenie kontinuity systému 
          umeleckého vzdelávania s postupným zavádzaním informačných a komunikačných 
          technológií (IKT) a multimediálnej techniky do vzdelávacieho procesu týchto škôl 
      *  Koncepcia vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách 
      *  Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme 
      *  Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školské roky 2007/2008 a 2008/2009 
      *  Zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, smernice a iné právne normy upravujúce činnosť škôl 
          a školských zariadení všeobecne 
      *  Správy o činnosti škôl a školských zariadení, rôzne rozbory a analýzy hodnotiace prácu 
          a výsledky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

     
  Rok 2008 je rokom, kedy už razantnejšie vstupujeme do realizácie obsahovej reformy 
školstva. Programové vyhlásenie vlády SR a prioritné úlohy Ministerstva školstva SR na roky 
2006 – 2010 z neho vyplývajúce jasne formulujú hlavné úlohy regionálneho školstva :  

 
-  skvalitniť vzdelávanie v oblasti poznania a úcty k národným a kresťanským tradíciám,   

podporiť vlastenectvo modernými formami a metódami aktivizujúcim výchovno-
vzdelávací proces 

-  podporiť zlepšovanie jazykovej kultúry prostredníctvom výučby štátneho slovenského 
jazyka na základných a stredných školách aj formou zavedenia externej časti maturity 

-     definovať postavenie učiteľov a ich kariérny rast 
- podporiť vytvorenie stavovskej organizácie v školstve „Komora pedagogických                    

zamestnancov“ 
-    prehodnotiť činnosť a kompetencie krajských školských úradov a spracovať návrh riešenia,  

ktorým sa umožní priame financovanie jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení 
vrátane umeleckých škôl a materských škôl a mimoškolských aktivít žiakov, vypracovať 
návrh optimálnej organizačnej štruktúry krajských školských úradov 

 - vypracovať návrh nového zákona o výchove a vzdelávaní ( školský zákon),    
prostredníctvom ktorého sa budú riešiť obsahové zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania 
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-  vypracovať koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti 
odborného vzdelávania, 

-    vypracovať koncepciu štátnej politiky deti a mládeže na obdobie rokov 2008 – 2014, 
-    vypracovať návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní, 
-    vypracovať koncepciu rozvoja športu. 

 
Pri ďalšom rozvoji  výchovy a vzdelávania je potrebné mať na zreteli nasledovné aspekty: 
 

- celoživotné vzdelávanie (vytvárať podmienky pre čo najväčší počet 
záujemcov) 

- zabezpečenie vyučovania cudzích jazykov (dbať pri tom na kvalifikovanú 
výučbu) 

- rozvoj gramotnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií          
(využívať počítače na zvýšenie kvalitatívnej úrovne výchovno-vzdelávacieho 
procesu) 

- osobitnú pozornosť venovať deťom  so zvýšeným intelektovým nadaním          
(venovať pozornosť dôkladnému testovaniu týchto žiakov a na jeho základoch 
zaraďovať tieto deti do tried pre mimoriadne nadané deti) 

- osobitnú pozornosť venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
deťom s poruchami učenia a spávania a integrovaným žiakom  (vytvárať 
optimálne podmienky pre ich vzdelávanie vytváraním nultých ročníkov, 
špeciálnych, resp. vyrovnávacích  tried 

- rozvíjať spoluprácu s inštitúciami  ktoré sú súčasťou školského systému  
- (pedagogicko-psychologická poradňa, špeciálna pedagogicko-psychologická 

poradňa, metodicko-pedagogické strediská, štátny pedagogický ústav, školské 
výpočtové strediská ap.) 

- venovať zvýšenú pozornosť poradenstvu (výchovný poradca, špeciálny 
pedagóg, logopéd, koordinátor prevencie   ap.) 

- venovať zvýšenú pozornosť klíme školy  (minimalizovať stresové prostredie, 
predchádzať šikanovaniu, zlepšovať interpersonálne vzťahy – vzťahy medzi 
učiteľmi, učiteľ – žiak, zlepšovať spoluprácu s rodičmi) 

  
K premene školy, ktorá bude schopná pripraviť mladú generáciu pre život v treťom tisícročí 
je potrebné urýchlene urobiť niektoré zmeny: 

- zmena filozofie školy – direktívnu školu premeniť na humánnu, kreatívnu 
- zmena učebných osnov- kurikulárna transformácia, čo znamená, aby sa žiaci 

neučili zbytočnosti ale získavali informácie potrebné a využiteľné pre kvalitný 
život 

- zmena prípravy učiteľov – aby neboli len  vzdelávatelia ale aj 
vychovávatelia, aby sa z diktátorov a manipulátorov stávali viac priatelia 
a facilitátori žiakov 

 
Hlavná kritika tradičnej školy: 

- škola človeka profesionalizuje, ale nepoľudšťuje; socializuje ale 
nepersonalizuje; učí, ale nevychováva; zamestnáva , ale nerozvíja. 

- Škola sa uzatvára – nepúšťa rodičov, ale najmä v škole sa nedeje to, čo je 
aktuálne vonku, je v bezpečnej vzdialenosti od života 

- Škola produkuje poznatky užitočné len pre školu, slúžia len k tomu, aby boli 
zopakované ako sa to vyžaduje. Je to podvodná náhrada za skutočné poznanie 
života. 
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- Škola pripravuje žiakov pre ďalšiu školu, nie pre život. 
- Tradičná škola je pasívna, nedáva priestor pre vyniknutie individuality, 

sústreďuje sa na priemer. 
 
       Podľa zistení PISA predošlý vzdelávací systém SR nezabezpečoval sociálnu rovnosť vo 
vzdelávaní. Pre budúce obdobie bude potrebné výchovu a vzdelávanie v školách a školských 
zariadeniach upraviť tak, aby výsledky boli kompatibilné s výchovno-vzdelávacími 
systémami ostatných krajín EÚ, čo je obsiahnuté v novom znení školského zákona a SR 
prijala diferenciáciu vzdelávania podľa medzinárodných klasifikačných stupňov vzdelania 
ISCED na: 
- predprimárne (predškolské) - ISCED – 0 
- primárne   - ISCED – 1 
- nižšie sekundárne  - ISCED – 2 
- (vyššie) sekundárne  - ISCED – 3 
- postsekundárne  - ISCED - 4 
  Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v meste Spišská Nová Ves predkladá 
možné riešenia pre optimálne dosiahnutie týchto cieľov.   

 

2.1   SWOT analýza 
 
      SWOT analýza je štandardná metóda používaná k prezentácii analytických poznatkov 
o najrôznejších objektoch skúmania. Jej princípom je jednoduchá, avšak výstižná a pokiaľ 
možno vyčerpávajúca a objektívna charakteristika silných a slabých stránok skúmaného 
objektu a jeho možných príležitostí a ohrození. Iba na základe serióznej analýzy sa dajú 
robiť múdre rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú vývoj subjektu pozitívnym smerom.  Pri  
Koncepcii rozvoja školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves  bola 
zvolená práve táto metóda,  pomocou ktorej je  spracovaná  v širšom kontexte vízia školstva 
mesta.  Silné a slabé stránky predstavujú vnútornú analýzu škôl a školských zariadení. 
Príležitosti a ohrozenia predstavujú vonkajšiu analýzu. Vonkajšie vplyvy a ich 
pravdepodobné účinky sú dôležité pri tvorbe stratégie, pretože ich objekt nemusí ovplyvniť. 
 
 
Silné stránky: 
• Kvalifikované ľudské zdroje 
• Vysoká profesionalita riadenia škôl a snaha o jej neustále zvyšovanie 
• Vysoká erudovanosť väčšiny učiteľov i ostatných zamestnancov a ich ďalšie vzdelávanie 
• Optimálna poloha škôl v rámci mesta 
• Právna subjektivita základných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času   
• Profilácia  škôl   (športové, jazykové, zdravotné, špeciálne triedy...)      
• Komplexné vybavenie škôl  vrátane telocviční a priľahlých športovísk 
• Dobré materiálno-technické vybavenie škôl a školských zariadení 
• Rozvoj metodickej činnosti 
• Školy vo väčšine ponúkajú možnosti výberu cudzieho jazyka v súlade so záujmom žiakov 

alebo ich rodičov 
• Informatizácia vyučovania na školách, využívanie informačno-komunikačných 

technológií 
• Využívanie alternatívnych spôsobov vo výchovno-vzdelávacom procese 
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• Dobrá náväznosť na ďalšie vzdelávanie -optimálna sieť stredných škôl v meste a blízkom 
okolí 

• Pestrá mimoškolská záujmová činnosť 
• Zapájanie škôl do celomestských podujatí organizovaných mestom  
• Výučba a integrácia detí so špeciálnymi potrebami v školách a školských zariadeniach  
• Zvýšená pozornosť sa venuje deťom so sociálne znevýhodneného a málo podnetného  

prostredia 
 
 
Slabé stránky:  
• Nízke finančné ohodnotenie práce   pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
• Zlý stav školských budov – energeticky náročné prevádzkovanie 
• Nedostatok kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka a informatiky 
• Nedostatočné využívanie výpočtovej techniky a internetu na niektorých školách vo 

výchovno-vzdelávacom procese 
• Absencia jazykových laboratórií ( okrem ZŠ Ul. Ing. Kožucha a ZŠ Lipová ul.)  
• Zastarané učebné pomôcky,  neaktuálny a zastaraný knižničný fond 
• Zvyšujúci sa vekový priemer pedagógov 
• Nie všetky školy využívajú rôzne možnosti získavania finančných zdrojov pre školu  
      ( fondy, nadácie, podnikateľské subjekty, rodičia, granty) 
 
 
Príležitosti: 
• Možnosti získavania finančných prostriedok zo štrukturálnych fondov 
• Získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školy a školské zariadenia 
• Rozvinúť spoluprácu medzi školami a hospodárskymi subjektmi mesta  
• Spracovať koncepciu rozvoja školy vo vzťahu k mestu  
• V rámci vzdelávacích programov venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov 

a informačným technológiám 
• Vo výchovno-vyučovacom procese využívať existujúcu sieť podporných inštitúcií 

a neziskových mimovládnych organizácií 
• Zapojenie škôl a školských zariadení do procesu trvalo udržateľného rozvoja mesta 

a regiónu Spiš 
• Realizáciou projektov škôl podporujúcich zdravie vytvárať podmienky pre ochranu 

a podporu zdravia detí 
• Rozvíjať podporné výchovno-vzdelávacie projekty  škôl a školských zariadení 

v spolupráci   s mestom  a ďalšími inštitúciami  
• Vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy 
 
Ohrozenia: 
 
• Nedostatočné finančné zdroje pre školstvo 
• Nepriaznivý demografický vývoj v meste 
• Nízky záujem o vzdelávanie sa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 
2. 2   Demografický vývoj 
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Demografický vývoj na Slovensku
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Prognóza vývoja regionálneho školstva SR sa odvíja od demografického vývoja na 
Slovensku. Na základe dostupných materiálov  Štatistického úradu SR je evidentné, že  pokles 
počtu živonarodených detí je celoštátny trend  ktorý kopíruje  aj mesto Spišská Nová Ves.  
Najvýraznejší regres bol zaznamenaný v rokoch 1990 – 2000, po tomto roku je zaznamenaný 
nižší pokles, ktorý ale pretrváva. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá zastavenie tohto 
negatívneho trendu a postupne mierny nárast počtu narodených detí. 
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Vývoj počtu narodených detí na  Slovensku
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           V rokoch 1990  až  2000 podobne ako v celoslovenskom vývoji evidujeme výrazný 
pokles narodených detí aj v našom meste.  K istej stabilizácie populačnej krivky dochádza po 
roku 2000, ale tempo rastu prechodne pokleslo v priebehu posledných troch rokov.  Počet 
evidovaných obyvateľov predstavuje údaje o súčasnom stave danej vekovej kategórie. Kým 
začiatkom tohto storočia sa očakávalo, že trajektórie školských populačných skupín budú mať 
v nasledujúcich desaťročiach jednoznačne klesajúci trend, reálny demografický vývoj po roku 
2002 naznačuje, že je nutné tieto predstavy korigovať. Podľa aktualizácie demografických 
prognóz, ktorú spracovalo Výskumné demografické centrum ŠÚ SR v novembri 2007 budú 
vývojové trajektórie školských referenčných skupín do roku 2025 výrazne odlišné. Kým počet 
3 až 5 ročných detí by mal nasledujúcich jedenásť rokov len rásť a do roku 2 018 sa zvýšiť 
o 15 %, počet 6 až 14 ročných by mal klesať až do roku 2014 ( a to o 14 % ) a následne sa 
mierne zvýšiť. Populačná skupina 15 až 18 ročných sa zmenší do roku 2 018 o 35 % 
a v ďalších rokoch bude rásť. V rámci Slovenska bude priemerné tempo rastu 700 detí za rok. 
V rámci mesta možno predpokladať medziročný nárast o 20 – 30 detí. 
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Vývoj počtu narodených detí v meste Spišská Nová Ves
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           Plusový rozdiel v počte narodených detí u evidovaných osôb v období rokov 2000 až 
2004  možno vysvetliť i tým, že narástol počet mladých rodín, ktoré sa do Spišskej Novej Vsi 
nasťahovali, kúpili si byt, alebo sú v podnájme u rodičov a pod. Mierny pokles v ostatných 
rokoch nemožno považovať za významný, nakoľko ešte pred  zápisom deti do materskej 
školy sa stav môže zmeniť.  
    
 
Trend a prognóza vývoja počtu žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 
Školský 
rok 

Počet detí 
narodených 
v roku 

  Počet zapísaných 
žiakov do 1. roč. ZŠ 
z mesta   obcí   spolu 

Počet žiakov 
  končiacich 
9. ročník ZŠ 

  Počet žiakov 
     celkom 
z mesta   z obcí 

      Počet  
      spolu 
tried     žiakov 

Priemer 
žiakov 
na  triedu 

Postupný 
pokles 
žiakov 

2002/03 1996  -     443 402       55    457 568 3 936       921 208     4 857 23,35  
2003/04 1997  -      422 366       76    442 549 3 776       943 200     4 719 23.60 -  138 
2004/05 1998  -      405 371       66    437 547 3 598       966 197     4 564 23,17 -  155 
2005/06 1999  -      393 352       88    440 515 3 400       978 191     4 378 22,92 -  186 
2006/07 2000  -       363 358     105    463 525 3 231    1 007 186     4 238 22,78 -  140 
2007/08 2001  -       373 361       69    430 519 3 069    1 013 185     4 082 22,06 -  156 
2008/09 2002  -       371 360       85    445 502 3 015    1 005 185     4 020 21,73 -    62 
2009/10 2003  -       369 360       80    440 453 3 020    1 000 186     4 020 21,61      – 
2010/11 2004  -       395 380       80    460 468 3 020    1 000 187     4 030 21,55 +   10 
2011/12 2005  -       372 380       80    460 450 3 040    1 000 187     4 040 21,73 +   10 
2012/13 2006  -       358 370       85    455 435 3 055    1 000 187     4 055 21,68 +   15 
2013/14 2004  -       395 370       85    455 430 3 060    1 000 187     4 060 21,71 +    5 

 
Na základe známych údajov o počte narodených detí v meste môžeme reálne predpokladať, že 
celkový pokles počtu detí v MŠ bude aj v nasledujúcich rokoch stabilizovaný a po roku 2010 
-2011 na základe celoslovenského demografického vývoja bude postupne mierne narastať. 
 
Demogragický vývoj a prognózy vývoja počtu detí MŠ 
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Školský    SR      mesto   
rok počet 

MŠ 
 

počet 
tried 

počet 
detí 

počet 
učiteľov 

priemer 
detí 
v triede 

priemer 
detí na  1 
učiteľa 

počet 
MŠ 

počet 
tried 

počet 
detí 

počet 
učiteľov 

priemer 
    detí 
v triede 

priemer 
detí na 
učiteľa 

1990/91 4025 9296 216 336 18 620 23,3 11,62 26 88  1 992 210 22,6 9,49 

1996/97 3311 7682 167 992 15 411 21,9 10,90 20 72  1 597 174 22,2 9,18 

2000/01 3241 7527 153 857 15 232 20,4 10,10 17 70  1 506 168 21,5 8,96 

2002/03 3206 7522 150 555 15 107 20,0 9,97 17 68  1 347 156 19,8 8,64 

2003/04 3180 7485 150 103 14 959 20,0 10,03 17 67  1 355 149 20,2 9,09 

2004/05 3000 7063 147 654 13 829 20,9 10,68 14 62  1 406 139 22,7 10,12 

2005/06 2887 6720 139 931 13 066 20,8 10,70 14 54  1 275 121 23,6 10,54 

2006/07 2849 6598 136 795 12 891 20,7 10,61 14 52  1 213 120 23,3 10,11 

2007/08 2934 6795 150 342 13 644 22,1 11,00 14 54  1 240 122 23,0 10,16 

 
         Údaje čerpané zo štatistických výkazov materských škôl a ministerstva školstva potvrdzujú 
výrazný pokles zapísaných detí v triedach materských škôl a tým i pokles škôl a zamestnancov 
najmä v období školských rokov 1990/91 až 2005/06. Očakávaná stabilizácia a postupný nárast 
počtu narodených detí výrazne nezasiahne sieť škôl v meste, bude mať  však vplyv na plné 
využitie kapacít tried včítane doposiaľ nevyužívaných priestorov a už spomínané prednostné 
zapisovanie detí rodičov s trvalým pobytom v meste pred deťmi z okolitých obcí. 
 
 
Demografický vývoj a prognózy vývoja počtu detí vo veku 6 až 15 rokov. 
 
Školský    SR     mesto    
rok počet 

ZŠ 
Počet 
Tried 

počet 
žiakov 

počet 
učiteľov 

priemer 
ž. v tr. 

priemer 
ž. na uč. 

Počet 
ZŠ 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

počet  
učiteľov 

priemer 
ž. v tr. 

priemer 
ž. na uč. 

1990/91 2415 28580 656555 39912 25,25 16,45 8 236 5648 428 23,93 13,20 
1996/97 2484 28918 647877 39985 22,40 16,20 8 210 5041 384 24,00 13,12 
2000/01 2406 26252 650966 39745 24,80 16,38 8 211 5045 385 23,90 13,10 
2002/03 2371 25370 602360 38798 23.74 15,52 8 208 4857 341 23,35 14,24 
2003/04 2387 27272 579011 37694 21,23 15,36 8 200 4719 309 23,60 15,27 
2004/05 2342 26090 555335 35984 21,28 15,43 8 197 4564 302 23,17 15,11 
2005/06 2304 25172 532188 34914 21,14 15,24 7 191 4378 288 22,92 15,20 
2006/07 2283 24360 510510 33736 20,96 15,13 7 186 4238 276 22,78 15,36 
2007/08 2254 23648 485018 30449 20,51 15,93 7 185 4082 264 22,06 15,46 

 
Počet žiakov v prvom ročníku je od roku 2004 stabilizovaný. Celkový počet žiakov ZŠ bude 
ešte dva roky klesať, čo je spôsobené rozdielom   vyššieho počtu odchádzajúcich žiakov 
deviateho ročníka a príchodom žiakov do prvého ročníka, tak ako to znázorňuje 
predchádzajúca tabuľka. Celkový počet žiakov by nemal klesnúť pod 4 tisíc.  
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3. Školy a školské zariadenia na území mesta a ich zriaďovatelia 
 
         
    Z dôvodu jasnosti a  jednoznačnosti chápania systému výchovy a  vzdelávania v školách 
a školských zariadeniach je potrebné uviesť, že v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská 
Nová Ves ho tvoria podľa školskej sústavy : 
 
a) školy  
 
           materské školy - zabezpečujú inštitucionálne predškolské vzdelávanie vo veku 3-5 
rokov a  (predprimárne) vzdelávanie detí vo veku  5 až 6 rokov – v prípravných triedach pred 
začiatkom povinnej školskej dochádzky, 
           základné školy  - zabezpečujú inštitucionálne základné (primárne) vzdelávanie  žiakov 
v triedach nultého až štvrtého ročníka ZŠ a nižšie stredné (nižšie sekundárne) vzdelávanie 
žiakov v triedach 5 až 9 ročníka ZŠ, 
           základné umelecké školy - poskytujú primárne odborné umelecké vzdelávanie spravidla 
počas štvorročného štúdia pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov a nižšie sekundárne odborné 
umelecké vzdelávanie spravidla päťročné , ktoré je určené pre žiakov vo veku od 10 do 15 
rokov. Štúdium je zamerané na rozvoj a rozširovanie umeleckých schopností, zručností 
a návykov žiaka v príslušnom umeleckom odbore, 
           jazykové školy - poskytujú jazykové vzdelanie v cudzom jazyku prostredníctvom 
vzdelávacích programov. Štátna jazyková skúška uskutočnená v jazykovej škole 
akreditovanej ministerstvom je považovaná za náhradu maturitnej skúšky v cudzom jazyku. 
 
 b) školské zariadenia   - výchovno-vzdelávacie zariadenia a špeciálne výchovné zariadenia  
                                       - zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva 
                                       - účelové zariadenia 
 
           Centrum voľného času - školské výchovno-vzdelávacie zariadenie je určené pre 
záujmovú činnosť a neformálne vzdelávanie detí a mládeže do 26. roku veku. 
           Školský klub detí  - školské zariadenie, ktoré je súčasťou základnej školy alebo 
osemročného gymnázia a je určené len pre žiakov školy. 
           Školské stredisko záujmovej činnosti – školské zariadenie, ktoré je súčasťou školy a je 
určené pre neformálne vzdelávanie a záujmovú činnosť žiakov školy. 
           Školské stravovacie zariadenie - je účelové zariadenie zabezpečujúce predovšetkým 
pre deti, žiakov a učiteľov výrobu a konzumáciu jedál a nápojov.   
 
Sieť škôl a školských zariadení sa od roku 2002 po prechode zriaďovateľskej pôsobnosti na 
mestá a obce a po účinnosti zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v zmene a doplnení niektorých zákonov v Slovenskej republike menila a vyvíjala.  
 
V našom meste sa po vykonaných racionalizačných opatreniach ustálila sieť škôl a ŠZ            
( školských zariadení) na tieto  
školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a školské zariadenia, 
ktoré sú súčasťou školy (školské jedálne a školské kluby detí): 
 
Základná škola , Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves 
ŠJ a ŠKD pri ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves 
Základná škola, Lipová ul. 13, Spišská Nová Ves 
ŠJ a ŠKD pri ZŠ Lipová ul. 13, Spišská Nová Ves 
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Základná škola, Levočská ul. 13, Spišská Nová Ves 
ŠJ a ŠKD pri ZŠ Levočská ul. 13, Spišská Nová Ves 
 
Základná škola, Nejedlého ul. 2, Spišská Nová Ves 
ŠJ a ŠKD pri ZŠ Nejedlého ul. 2, Spišská Nová Ves 
 
Základná škola, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 
ŠJ a ŠKD pri ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 
 
Základná škola, Komenského ul. 2, Spišská Nová Ves 
ŠJ a ŠKD pri ZŠ Komenského ul. 2, Spišská Nová Ves 
 
Základná škola, Hutnícka ul. 16, Spišská Nová Ves 
ŠJ a ŠKD pri ZŠ Hutnícka ul. 16, Spišská Nová Ves 
 
Základná umelecká škola, Fabiniho 1, Spišská Nová Ves 
 
Školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 
 
Centrum voľného času Adam, Levočská 14, Spišská Nová Ves 
 
 
Školy bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zariadenia, ktoré 
sú súčasťou školy (školská jedáleň):  
 
Materská škola J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola  Slovenská ul. 14, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Slovenská ul. 14, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola  Gorazdova 28, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Gorazdova 28, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola   E.M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ E.M. Šoltésovej 27, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola    Lipová 21, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Lipová 21, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola Komenského 25,Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Komenského 25, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves 
 
 
Materská škola P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves 
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Materská škola Potočná 9, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Potočná 9, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola   Novoveská Huta 147, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Novoveské Huta147, Spišská Nová Ves 
 
 
Materská škola Stolárska 2, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Stolárska 2, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves 
 
 
Materská škola, I. Krasku 3, Spišská Nová Ves 
 
Materská škola Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves 
ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves 
 
Právnu subjektivitu pre všetky MŠ a ich stravovacie zariadenia má rozpočtová 
organizácia zriadená mestom Spišská Nová Ves: 
Správa školských zariadení Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 
 
Školy a školské zariadenie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves: 
 
Rímskokatolícky biskupský úrad Spišské Podhradie  
 
- Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská  8,  Spišská Nová Ves  
- ŠJ a  ŠKD, Markušovská 8, Spišská Nová Ves 
 
 Krajský školský úrad  Košice 
 
-  Špeciálna základná škola, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves  
-  Školský klub deti,  Fabiniho 3,  Spišská Nová Ves 
-  Špeciálna pedagogicko- psychologická poradňa, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves 
-  Praktická škola,  Hviezdoslavova  37,  Spišská Nová Ves 
- Pedagogicko-psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie,    

Letná   č. 66, Spišská Nová Ves   
 

 Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves 

-  Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, Spišská Nová Ves 
-  Školské stredisko záujmovej činnosti, Gaštanová 11, Spišská Nová Ves  
-  Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Tolstého 6, Spišská Nová Ves 
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4. História, súčasný stav,  predpokladaný vývoj škôl a školských 
zariadení, návrhy a opatrenia 
 
4.1   Materské školy. 
          
           Inštitucionálna predškolská výchova má na Slovensku a tiež aj v našom meste dlhú 
tradíciu. Vznik prvých detských opatrovní v Londýne, neskôr vo Viedni  a Budíne ovplyvnil 
aj činnosť bratislavskej rodáčky Terézie Brunswickovej, ktorej úsilím vznikla v roku 1829 
prvá detská opatrovňa v Banskej Bystrici, v roku 1830 v Bratislave a 1832 v Trnave. Na 
území nášho mesta sa tak udialo 1. 5. 1945, prvou opatrovňou bola dnešná MŠ na 
Hviezdoslavovej ulici. Prvým zákonným opatrením, ktoré právne riešilo postavenie 
„predškolských zariadení“ bolo ustanovenie zákonného čl. XV. uhorského zákona z roku 
1891. Ukladá sa ním povinná školská dochádzka deťom od 3 do 6 rokov veku, ak „rodina 
nevie zabezpečiť potrebnú výchovu detí doma“. Povinnosť zriaďovať takéto zariadenia mali 
obce. 
           Výrazné zmeny vo vývoji školstva vrátane predškolských zariadení nastali po prijatí 
zákona č. 95/1948 Sb. O základnej úprave jednotného školstva ( školský zákon ). Právne, 
organizačne a ideovo zjednotil školstvo, uzákonil zásadu zriaďovania výlučne len štátnych 
škôl. Jednotný školský systém zahŕňal aj materské školy pre „telesne a duševne zdravé deti“ 
od troch rokov až do začiatku dochádzky do „národnej školy“ ( § 8 až 12 citovaného zákona ). 
Materské školy v úzkej spolupráci s rodinou poskytovali deťom výchovnú starostlivosť, 
zdravotnú a sociálnu ochranu. Ich zriaďovateľom mohla byť obec alebo závod.  
Podľa zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania ( školský zákon ) boli 
predškolské zariadenia súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy, ich štruktúru tvorili materské 
školy, jasle a spoločné zariadenia jasle a materské školy pre deti od najútlejšieho veku až po 
vstup do základnej školy.  
Zákon č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach rozšíril systém predškolských zariadení 
o detské útulky určené pre deti od dvoch a spravidla do šesť rokov veku dieťaťa. Po roku 
1980 štát dbal na úroveň predškolskej výchovy, posilnil výskum v tejto oblasti, vypracovali sa 
nové základné pedagogické dokumenty a metodiky pre materské školy, jasle a materské 
školy, nastal kvantitatívny i kvalitatívny rozvoj predškolských zariadení, ktoré mohli okrem 
štátu zriaďovať aj závody a družstvá.  
Obdobie rokov 1945 – 1989 z hľadiska historického je krátke obdobie. Vo vývoji 
predškolskej výchovy znamená etapu, v ktorej vznikol svojho druhu rozvinutý, kompaktný 
a ucelený systém predškolskej výchovy. Za vyše 40 rokov sa dosiahla v rozvoji a vybavenosti 
siete predškolských zariadení špičková úroveň.  
Spoločensko-ekonomické zmeny na Slovensku sa po roku 1990 prejavili vo vývoji 
inštitucionálnej predškolskej výchovy výrazne negatívne. V návrhu koncepcie školstva sa 
presadzoval „útlm materských škôl“. Nedocenenie predškolskej výchovy nielen zo strany 
spoločnosti, ale aj vtedajšieho rezortu školstva, pokles populácie, nezáujem zriaďovateľov 
o prevádzkovanie materských škôl spôsobili likvidáciu materských škôl. Sieť sa stabilizovala 
až v roku 1996, ale následne v rokoch 2001 – 2006  znovu došlo k výraznému zníženiu počtu 
materských škôl, a to jednak z ekonomických dôvodov, ale aj výrazného poklesu počtu detí. 
Dokumentuje to aj vývoj v našom meste, kde od roku 1990 zaniklo 12 materských škôl, 
z toho posledné tri ( MŠ Fándlyho, MŠ Gaštanová a MŠ Kysucká ) v rámci racionalizačných 
opatrení súčasného zriaďovateľa – mesta Spišská Nová Ves v termíne k 1. 7. 2004. Týmto 
krokom sa optimalizovala sieť predškolských zariadení v meste, ktorá odrážala optimálnu 
potrebu.  Na Slovensku v rokoch 1990 až 2006 zaniklo 1 176 MŠ ( 29,2% ). 
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           Národná rada Slovenskej republiky prerokovala a schválila svojim uznesením č. 660 zo 
dňa 31. júla 2006  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.  Deklaruje v ňom 
podporu predškolskej výchove, pričom vychádza z poznania, že materská škola je 
nezastupiteľná pri príprave detí na plnenie povinnej školskej dochádzky po stránke 
rozumovej, telesnej a socioemocionálnej. Dôležitú úlohu má pre deti zo sociálne slabšieho 
rodinného prostredia a pre deti so špeciálnymi potrebami. Zaväzuje sa vytvárať predpoklady 
pre systémovú zmenu v obsahovej náplni školstva spojenú s prehĺbením jazykovej prípravy, 
rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností zabezpečením moderných 
didaktických pomôcok. 
          Vychádzajúc z týchto úloh,  návrh koncepcie reaguje na súčasné požiadavky kladené na 
vysokú úroveň  profesionality a materiálno-technické zabezpečenie, ktoré sú významným 
predpokladom pre zdravý fyzický a psychický rozvoj dieťaťa. Reaguje aj na aktuálne 
problémy vo financovaní a odbornom riadení materských škôl po reforme verejnej správy.  
Vychádza z poznania, že len optimálne personálne a finančné zabezpečenie môže garantovať 
kvalitu a odbornosť pedagogického procesu, kvalitu riadenia a zvýšenie zaškolenosti detí 
v materských školách.      
 
Základné údaje podľa výkazov MŠ SR o materských školách  -  Škol. 1 – 01.  
Stav k 30. 9. 2007  
     
Materská 
škola 

Počet tried 
    v MŠ 
  celkom 

Počet detí 
   v MŠ 
  celkom 

Priemerný 
počet detí 
v triede 

Počet pedagog. 
zamestnancov 
v MŠ celkom 

Priemerný 
počet detí 
na 1 učiteľku 

Počet detí a 
zaškolenosť 
predškolákov 

Počet platiacich 
rodičov 
2007 - priemer   

Gorazdova       2         56     28,0         5    11,20        8       50,6 
J. Hanulu       5       118     23,6       11    10,73      37       93,6 
Hviezdoslavova       2         45     22,5        4    11,25       15       43,1 
P. Jilemnického       6       145     24,2       15        9,66      47     141,3 
Komenského       4       103     25,8       10    10,30      27       91,0 
I. Krasku       2         45     22,5         4    11,25      17       41,0 
Lipová       6       144     24,0       14    10,29      42     124,6 
Z. Nejedlého       4         96     24,0       10       9,60      25        97,2 
Novoveská Huta       2         31     15,5        3    10,33       10       24,8 
Potočná       2         45     22,5        5      9,00      24       35,9 
Slovenská        5         97     19,4       10      9,70      27       87,2 
Stolárska       9          208     23,1       20    10,40        59     192,3   
E. M. Šoltésovej       3         72     24,0         7    10,29      23       67,5 
S. Tomášika       2         35     17,5         5      7,00      10       30,5 

Mesto SNV      54            1 240     23,0     120      10,33     84,5 %   1 120,7 
Slovenská republika  6 736 140 014     20,8    13 149    10,65     91,11 % neznámy údaj 

 
          Počet materských škôl, tried a počet deti v nich zapísaných zodpovedá kapacitným 
možnostiam predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 
Priemerný počet detí v triedach je vyšší ako celoslovenský priemer. V MŠ mesta evidujeme 
100%  kvalifikovanosť učiteliek, v rámci celého Slovenska je to 99,45%. Priemerný počet 
detí v triede na jednu učiteľku ( 10.33) zodpovedá súčasným normám, pričom celoslovenský 
priemer je 10,65 na jedného pedagogického zamestnanca . Nižšie percento zaškolených detí 
vo veku 5 – 6 rokov v prípravných triedach je u nás poznamenané nezáujmom o návštevu 
materskej školy v rodinách zo sociálne menej podnetného prostredia ( časti Podskala a Hájik ) 
a o vzdelávanie vôbec. Vplyv na nízku zaškolenosť rómskych detí má aj nedostatočná 
kapacita MŠ Potočná.  
Údaje o počte platiacich rodičov nie sú súčasťou oficiálnych výkazov, ale sledujeme ich 
z dôvodu porovnania vývoja skutočného záujmu o zaškolenosť dieťaťa v materskej škole 
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a tým relevantnejšieho vyjadrenia prognóz ďalšieho nárastu, stagnácie alebo úbytku 
zapísaných detí MŠ. 
 
Situovanie a súčasné zameranie materských škôl 
 

Garazdova          - MŠ v centre mesta realizuje tréningový program Lesná pedagogika.    
J. Hanulu            - MŠ v centre mesta, úspešná práca záujmových krúžkov ( hudobno- pohybový, PC ). 
Hviezdoslavova  - MŠ v centre mesta, organizuje spoločné víkendové pobyty rodičov a deti. 
P. Jilemnického   - MŠ na sídlisku Mier, realizuje program Nadácie škola dokorán: Krok za krokom, 

                  má zriadenú triedu pre zdravotne oslabené deti (alergikov a s oslabenou  imunitou ). 
Komenského  -      MŠ na sídlisku Mier, organizuje Športovú olympiádu pre detí mesta, Deň spevu a   
                               tanca,  vítanie  jari  pre  deti  MŠ  sídliska  Mier, spolupracuje s Maticou Slovenska 
                               a ďalšími mimoškolskými subjektmi pri organizovaní podujatí pre deti. 
                               Úspešnosť v projektoch: 2006 – Otvorená škola, šport, 2007 – Otvorená škola,  
                                šport, 2008 – Environprojekt: Zdravý životný štýl v zdravom životnom prostredí                          
I. Krasku              - MŠ v centre mesta realizuje predplaveckú a plaveckú prípravu deti. 
Lipová                  - MŠ na sídlisku Tarča prezentuje výtvarné práce deti vo vlastnej detskej galérii. 
Z. Nejedlého     - MŠ na sídlisku Mier realizuje projekt SOKRATES –Lingua – klub anglického 

jazyka. 
Novoveská Huta  - MŠ v mestskej časti Novoveská Huta úspešná v súťažiach - Ekovýkres a Mojimi 

očami.  
Potočná                 -  MŠ v mestskej časti Viľčurňa realizuje prosociálnu výchovu rómskych detí. 
Slovenská          -  MŠ na okraji sídliska Východ realizuje činnosť záujmových krúžkov (spevácky 

a tanečný ) 
Stolárska             -   MŠ na sídlisku Západ realizuje cvičenia rodičov a detí a krúžok hudobnej výchovy 
E. M. Šoltésovej  -  MŠ na sídlisku Za Hornádom realizuje činnosť krúžkov envirovýchovy, Tv a Hv. 
S. Tomášika   - MŠ v mestskej časti Kozí vrch zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí so      

špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami ( zdravotne postihnuté deti, 
imobilné a pod. ).  

 

Vývoj počtu tried, detí a učiteľov  MŠ v škol.rokoch 2001/2002 až 2007/2008 v meste Spišská Nová Ves
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Kapacitná naplnenosť materských škôl. 
 
Stav k 31. 3. 2008  
 
 
Materská škola 
 

Kapacita  tried  a  detí 
            určená 
kolaudáciou   vyhláškou 
triedy   deti    triedy   deti 

    Skutočný 
       stav 
k 30. 9. 2007 
výkaz MŠ SR 

Kapacita podľa 
noriem  nového 
školského 
zákona 
triedy        deti  

Skutočný 
    Stav 
k 31.3.08 
tr.    deti 

P r o g n ó z a  
vývoja 
záujmu 
do roku   2016 
triedy     deti 

Súčasná 
 plocha 
tried podľa 
údajov z 
pasportu 

Gorazdova    2       60      2       50    2        56     2           44  2     56    3          60   176  m2 

J. Hanulu    6     150      6     120    5      118     6         120  5   114    5        104   387 
Hviezdoslava     2       40      2       44    2        45       2           42  2     45    2          40     92  
P. Jilemnického    6     180      6     142    6      145     6         132  6   141    6        130    672 
Komenského 
+ oddelenie DJ    

3 90      4       94 
2       35        Sp. knižnica    

   4      103     4           89 
     

 4   101    5        104    436 

I. Krasku    2       40      2       44    2        45     2           42   2     45    2          40    136 
Lipová 
+ oddelenie DJ 

   6     180      7     154 
   1       20  

   6      144     7         154  6   139    7        150    632 

Z. Nejedlého 
+ oddelenie DJ 

4     120       4      94 
2       35      1 DJ   16  

   4        96 
   1        16 

    4           89 
     1    DJ    16 

 4     96 
  1 DJ 16 

4    86 
   1DJ      16 

   416 

Novoveská Huta    2       40       2      44    2        31      2          42  2     28    2          30    124 
Potočná     2       40       2      44    2        45      2          42  2     44    3          70      76 
Slovenská 
+ trieda pri NsP 

   2       60       2      50 
   1       15       1      15 

   4        82 
   1        15  

     2          44 
     1 NsP    15 

 4     81 
 1NsP 15 

3          60 
   1 NsP   15 

   188 

Stolárska 
+ oddelenie DJ 

8 200       9    206 
2       40       1 DJ  16 

   9      208 
   1        16 

    9         190 
    1   DJ     16 

 9   213  
  1 DJ 16 

   9        190 
1 DJ        16 

   780 

E. M. Šoltésovej    3       75       3      75    3        72     3           66  3     70        3          63    301 
S. Tomášika 
+ oddelenie DJ 

   3       75       2      44 
   1       16   prenájom PPP     

   2       35 *     3           63 
  + 1              21  

 2     38 * 4          84    144 
+ 201 

            klasické                         
                         NsP 
S p o l u :               
                    DJ                     

 51  1 350     53 1 205    
   1       15       1      15   
 52  1 365     54 1 220 
   8     130       2      32 

 53   1 225 
   1        15  
 54   1 240 
   2        32 

  55      1 182 
    1           15 
  56      1 197 
    2           32 

53 1211 
  1     15 
54 1226 
  2     32 

 58     1 211 
   1  NsP    15 

 59      1 226  
  2 DJ       32   

 
 4 759  m2 
 +   201 
( Tomášika ) 

 * v MŠ S. Tomášika je zapísaných 5 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 

    Kapacita počtu tried a deti v MŠ a DJ určená kolaudáciou - jedná sa o údaje uvedené 
v kolaudačnom zázname z odovzdávania stavby do užívania podľa vtedy platných noriem.   

       Kapacita tried a počtu detí v MŠ určená vyhláškou MŠ SR č. 540/2004 - stanovovala   
maximálne počty detí v triedach ( od 2 do 3 rokov 20, od 3 do 4 rokov 22, od 4 do 5 rokov 24 
a od 5 do 6 rokov 28 detí ), čo má byť obsiahnuté v prevádzkovom poriadku školy ( § 13 ods.4 
zákona 355/07 ). 
       Kapacita tried a detí v MŠ podľa  nového školského zákona - od školského roku 2012/13 
bude najvyšší počet detí v triedach MŠ : od 3 do 4 rokov 20, od 4 do 5 rokov 21, od 5 do 6 
rokov 22 s tým, ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako 3 roky, zníži sa počet o jedno dieťa 
a pri deťoch so špeciálnymi výchovnými potrebami o dve deti. V odôvodnených prípadoch 
môže riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa a štátnej školskej inšpekcie prekročiť 
maximálny počet o tri deti v triede.  
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Medziročný nárast počtu detí  MŠ dochádzajúcich z obcí
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Optimalizácie siete materských škôl. 
 
        Vzhľadom na každoročný pokles novonarodených detí a  tým spôsobený pokles detí 
zapísaných do materskej školy, mesto Spišská Nová Ves pristúpilo po dôkladnej analýze 
stavu k optimalizácii siete materských škôl. V záujme objektivizácie rozhodovacieho procesu 
boli určené kritéria : 
 a)     priemerné finančné náklady na jedno dieťa  
 b)     efektívnosť využívania existujúcich kapacít materskej školy ( naplnenosť ) 
 c)     demografický vývoj detskej populácie v meste a jeho častiach.    
        Z pôvodného počtu 17 materských škôl s účinnosťou od 1. 7. 2004 boli vyradené zo siete 
škôl a školských zariadení MŠ Ul. J. Fándlyho, MŠ  Gaštanová ul. a MŠ Kysucká ul.  Pri 
rozhodovaní zavážili skutočnosti ako napr. vysoká finančná náročnosť dvoch materských škôl 
na sídlisku Tarča a nízka naplnenosť kapacitných možností týchto zariadení. Deti troch tried 
ako aj pedagogický kolektív boli presunuté z MŠ Gaštanová ul. na MŠ Lipová ul. Objekt MŠ 
J. Fándlyho nebol majetkom mesta ale ŽB v likvidácií, a tak vznikali vysoké a zbytočné 
náklady za prenájom priestorov. Deti bolo možné preradiť do iných MŠ v meste ( celá 1 trieda 
bola presunutá s učiteľkami na MŠ. E. M. Šoltésovej ).  MŠ Gaštanová a  MŠ Kysucká 
využívali kapacitu na menej ako 40 %  a v mestskej časti Ferčekovce dlhodobý pokles 
zapísaných detí pokračoval.   
Aj z grafov je evidentné, že aj po racionalizácii boli a sú kapacitné možnosti dostatočné a je 
priestor aj pre zaškolenie detí z okolitých obci na základe záujmu rodičov. Potrebné je riešiť 
kapacitu  MŠ Potočná.  
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Údaje z pasportizácie objektov materských škôl v roku 2002 a roku 2007. 
 
Materská 
Škola 

Rok 
postavenia 
objektu 

Zastavaná 
 plocha 
 m2 

Plocha 
celého 
areálu  m2 

Prenajímaná 
 plocha  
 v m2 

Kúrenie, 
zdroj  
energie 

Počet 
podlaží 
objektu 

 
Strecha 

 Obvodový 
  plášť 
- materiál 

E. M. Šoltésovej 27 1988 1 162,7 1 999,7  VK plyn 2 Plochá porobetón, panel 
Gaštanová  11 1968 1 1016 11 016,0  Emkobel 2 Plochá porobetón, panel 
Gorazdova. 28      1967 321,0 2 271,0 55 zubná ambulan VK plyn 2 Plochá tehla 
Hviezdoslavova  33 1912 287,0 969,5  VK koks 1 Sedlová tehla 
I. Krasku 3 1983 250,0 538,0  VK plyn 2 Sedlová tehla 
J. Fándlyho 13 1977 765,0 6 990,0  Emkobel 2 Plochá porobetón, panel 
J. Hanulu 6 1959 525,0 4 758,0  VK plyn 2 Sedlová tehla 
Komenského  25 1976 1 088,0 6 292,0 181  Sp. knižnica Emkobel 2 Plochá kváder, tehla 
Kysucká 2 1989 507,0 1 757,0  VK plyn 2 Plochá porobetón, panel 
Lipová  21 1974 1 234,0 5 475  Emkobel 2 Plochá porobetón, panel 
Novoveská Huta  147  1977 293,0 2 515,0  VK elekt 2 Valbová tehla 
P. Jilemnického 2 1983 1 5390 7 585,0  Emkobel 2 Plochá porobetón, panel 
Potočná  9 1971 181,0 667,0  VK elekt 1 Sedlová kváder, tehla 
Slovenská  14 1962 319,0 2 187,0  Emkobel 2 Plochá tehla 
Stolárska  2 1986 2 041,0 7 995,0  Emkobel 2 Plochá porobetón, panel 
S. Tomášika 5 1983 677,0 3 800,0  VK plyn 2 Plochá porobetón, panel 
Z. Nejedlého 5 1977 1 318,0 6 375,0  emkobel 2 Plochá porobetón, panel 

 
          Údaje o MŠ Gaštanová, MŠ J. Fándlyho a MŠ Kysucká sú z pasportizácie uskutočnenej 
v roku 2002, t. č. už nie sú v prevádzke. Ostatné údaje sú aktualizované podľa stavu k 15. 9. 
2007. 
          Technický stav budov je síce vyhovujúci, ale vzhľadom na vek a opotrebovanosť je 
veľmi aktuálna komplexná oprava a výmena vykurovacích telies, okien, dverí a celkového 
zateplenia budov,  vo viacerých  prípadoch je aktuálna aj oprava strechy.  
          Správa školských zariadení v nadväznosti na plánované projektové zámery zahrnuté do 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta predložila v závere roku 2005 návrh 
nákladov na vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie potrebnej pre projekty 
zamerané na rekonštrukciu plochej strechy na sedlovú, zateplenie objektu, výmenu okien na 
budovách MŠ Lipová  ul.,  MŠ Ul. Z. Nejedlého, MŠ Stolárska ul.  MŠ Ul. E. M. Šoltésovej 
a MŠ Slovenská ul. 
          Projektový zámer si kladie za cieľ zníženie nákladov na prevádzku ( teplo) zateplením 
objektov  a rekonštrukciu súčasných nevyhovujúcich plochých striech na sedlové strechy. 
Výmenou okien a zateplením objektov, (v MŠ Slovenská ul. plynofikáciou tiež odstránenie 
úniku škodlivých emisií do ovzdušia )  sa zvýši úsporný efekt a uvedené opatrenia okrem 
zníženia nákladov na energie prispejú aj k zvýšeniu úžitkovej plochy objektov využitím 
podkrovných priestorov na herne, odborné učebne, telocvične a kabinety. Stavebnými 
úpravami sa zvýši životnosť objektov, skvalitnia sa podmienky pre výchovno-vzdelávaciu 
činnosť. Projektová dokumentácia pre uvedené zámery bola spracovaná v roku 2007 
a vytvorili sa tak predpoklady pre realizáciu projektov po ich schválení.    
          Technický stav ostatných objektov plánuje SŠZ postupne zlepšovať tak, že bude cielene  
a postupne rozpočtovať potrebné finančné prostriedky na opravy striech, výmeny okien 
a dverí, na výmeny vyhrievacích telies a inštalovanie hydraulického vyregulovania ústredného 
kúrenia. 
          Pre výstavbu  budúcej 4 triednej Materskej školy Lesná ul. je už spracovaná 
architektonická štúdia,  ktorá počíta so zastavaním plochy cca 380 m2, s plochou ihrísk 448 
m2 a trávnatou plochou 280 m2  v odhadovaných nákladoch do 15 miliónov Sk. 
         V  každej  materskej  škole  i školskej  jedálni  je potrebná  obnova  interiérového   
zariadenia ( nábytok, podlahová krytina, elektrospotrebiče a pod. ). 
          V exteriéri škôl sú potrebné úpravy pieskovísk, športovo-rekreačných plôch, mini 
dopravných ihrísk, rekreačno-oddychových zón. 
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Vybavenosť predškolských zariadení informačnými technológiami.  
 
Predškolské 
Zariadenie 

Počet 
riad. 

   
ŠJ 

PC 
v triede 

používané 
 spolu 

vek   
do  2  

použ 
3 – 5  

PC 
6  r. 

Spôsob 
SŠZ 

nado 
MŠ 

bud 
MsÚ 

nutia 
spon 

PC 
pož 

 
Dar 

MŠ a ŠJ Gorazdova 1   1 1 3 1 1 1 1 1 1 - - - 
MŠ a ŠJ  J. Hanulu 1 1 1 3 1 - 2 2 - 1 - - - 
MŠ a ŠJ Hviezdoslavova 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1 - - - 
MŠ a ŠJ P. Jilemnického 1 1 6 8 - 1 7 - 1 1 1 - 6 
MŠ a ŠJ Komenského 1 1 1 3 - - 3 1 - 1 - 1 - 
MŠ        I. Krasku 1 X 1 2 - 1 1 1 - - - - 1 
MŠ a ŠJ Lipová 1 1 - 2 - 1 1 - - 1 - - - 
MŠ a ŠJ Z. Nejedlého  1 1 1 3 1 - 2 - - 1 1 - 1 
MŠ a ŠJ Novoveská Huta 1 1 1 3 - 1 2 - - 2 - - 1 
MŠ a ŠJ Potočná 1 1 - 2 - - 2 - - 2 - - - 
MŠ a ŠJ Slovenská 1 1 - 2 - 1 1 1 - 1 - - - 
MŠ a ŠJ Stolárska 1 2 - 3 - - 3 - 1 2 - - - 
MŠ a ŠJ E. M. Šoltésovej 1 1 - 2 - - 2 1 - 1 - - - 
MŠ a ŠJ S. Tomášika 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1 - - - 
MŠ  a  ŠJ   s p o l u :  14 14     12     40   5     6 29      9 3 16 2 1 9 

 

           Všetky PC, ktoré používajú riaditeľky MŠ sú s prístupom na internet a so službou e-
mailu. Prevažná  väčšina používaných PC je staršia ako 5 rokov, mnohé z nich sú 
nadobudnuté prevodom nepotrebného majetku mestského úradu. Správa školských zariadení 
v roku 2003 centrálne zakúpila 9 PC, 3 materské školy si PC zakúpili z vlastného rozpočtu, 2 
PC poskytli školám sponzori, 1 je pre MŠ prepožičaný a  9 darovaných s tým, že boli už tesne 
pred vyradením. Všetky vedúce ŠJ majú prístup k PC.. 
 

 
Pozitíva a negatíva na úseku materských škôl. 
 

     Z analýzy súčasného stavu možno za pozitíva považovať : 
     a)  v oblasti riadenia :   
13  riaditeliek MŠ  má absolvovanú  prípravu  vedúcich pedagogických zamestnancov, jedna 
riaditeľka  (menovaná do funkcie 1. 8. 2007  ju  v zmysle  § 5 odsek 9  začne najneskôr do 
jedného roka od vymenovania do funkcie a ukončí do 3 rokov od obsadenia funkcie). 
Dve riaditeľky majú vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa ( Bc. ), dve majú vysokoškolské 
vzdelanie  2.  stupňa  ( Mgr.)   a    jedna   diaľkovo  študuje.   Problematikou   riadenia   sa   
na   pravidelných mesačných zasadnutiach zaoberá  Klub  riaditeliek  MŠ,  ktorý  dáva 
podnety na zlepšenie vlastnej práce, pre Správu školských zariadení  a pre Školský úrad 
a oddelenie školstva, mládeže a športu.                                        
     b)  v personálnej oblasti :  
100 % kvalifikovanosť,  120 učiteliek v 14 materských školách, z nich 19 za účelom 
vlastného osobnostného rastu študovalo na vysokej škole. Vysokoškolské vzdelanie 1., resp. 
2. stupňa  ukončilo 16 učiteliek, 3 ukončia štúdium v roku 2009.   
Každoročne priemerne  8 - 10 učiteliek absolvuje priebežné vzdelávanie v MPC Prešov a 
 viac ako 70 učiteliek absolvuje jednorazové metodické podujatia.  
     c)  v pedagogickej práci :   
Všetky materské školy dosahujú veľmi dobré výsledky v komplexnej príprave detí pre vstup 
do základnej školy. Prevažná väčšina  škôl  sa pravidelne zapája do rôznych aktivít ako sú 
umelecké súťaže organizované základnou umeleckou školou, centrom voľného času, 
Spišským osvetovým  strediskom,  Galériou umelcov Spiša,  Spišskou knižnicou,  športové  
súťaže organizované  CVČ,  MŠ Komenského ul., OZ Kalokagatia, Olympijským klubom a 
 pod. Pekné sú aj výsledky niektorých škôl v realizácií projektov ako napr.  Škola 
podporujúca zdravie,  Zdravý úsmev, Adamko hravo-zdravo, Krok za krokom,  Evička a deti, 
Otvorená škola – šport pre deti a Environprojekt 2008.   
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d) v materiálno-technickej oblasti :  
od roku 2003, kedy sa Správa školských zariadení stala na základe  zriaďovacej listiny 
rozpočtovou organizáciou mesta s  právnou subjektivitou,  je evidentný nárast 
rozpočtovaných prostriedkov na opravy a  rutinnú  i štandardnú údržbu predškolských 
zariadení a nákup materiálu.  (viac v kapitole Financovanie MŠ )                         

 
Rezervy, ktoré možno vnímať ako negatíva  sú: 
    a)  v oblasti riadenia:  
I keď je vybavenosť MŠ a ŠJ  informačnými technológiami v našom meste lepšia ako 
celoslovenský priemer, z pohľadu nárokov blízkej budúcnosti  je  potrebné modernizovať 
technické vybavenie IKT ktorými predškolské zariadenia disponujú a výraznejšie, 
samozrejme po dôkladnom uvážení potrieb vybaviť triedy vhodnými edukačnými 
programami  a technickými pomôckami pre deti. 
    b) v personálnej oblasti:  
Absentuje profesijné zastúpenie aspoň dvoch špeciálnych pedagógov so zameraním na 
logopédiu a poruchy správania u detí predškolského veku pre všetky MŠ v meste, vhodné by 
bolo zamestnať na čiastočný úväzok jedného správcu  IKT.  
    c)  v pedagogickej práci:   
Nie sú dostatočne využité podmienky  pre rozvíjanie spolupráce s partnerskými mestami 
v oblasti predškolskej výchovy ( napriek osobným návštevám riaditeliek v partnerských 
mestách H. Brod a Grójec,  a nie sú plnohodnotne vytvorené podmienky pre rozvíjanie 
alternatívnych  koncepcií výchovy a vzdelávania podľa budúcej špecializácie jednotlivých 
materských škôl. 
    d) v materiálno-technickej oblasti: 
Vykonávanie  drobných  údržbárskych prác  a  opráv  ( vodár, elektrikár, údržbár )  
prostredníctvom zamestnancov SŠZ  je pre materské školy veľkým prínosom, ale vzhľadom 
na stav objektov a ich interiérového vybavenia to nepostačuje.  
Napriek investíciám za posledné tri roky pretrvávajú problémy vo vybavenosti školských 
stravovacích zariadeniach modernými technologickými zariadeniami. 
 
 
Predpokladaný rozvoj materských škôl 
 
Prognóza vývoja záujmu o zápis deti v materskej škole. 
 

          Vychádzajúc zo skutočnosti, že od školského roka 2012/13 budú mať rodičia 5 až 6 
ročných detí, podľa  platného nového školského zákona, zvýšený záujem o zaškolenie ich deti 
v MŠ z dôvodu získania osvedčenia o absolvovaní materskej školy, ako podmienky pre zápis 
do 1. ročníka základnej školy. Deti, ktoré neabsolvujú tzv. prípravný ročník  (neabsolvujú 
predprimárne vzdelávanie) budú zaradené do nultého ročníka základnej školy, do školy so 
špeciálnymi potrebami alebo budú mať odklad povinnej školskej dochádzky. Približný nárast 
o asi 100 deti oproti súčasnému stavu si vyžiada uprednostniť pri zápise deti z mesta pred 
deťmi z okolitých obcí, uprednostniť 5 – 6 ročné deti pred zápisom mladších, napr. 2 – 4 
ročných  detí. Mierny nárast tried v súčasnej sieti materských škôl ovplyvní novým školským 
zákonom stanovený nižší počet detí v triedach – čo v praxi znamená priemerné zníženie počtu 
detí v triede o 2 až 6 detí. 
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Materská  
škola 

Počet tried 
a detí 
v škol. r.  2007/08 

Predpokladaný stav 
v škol. roku 2008/09 

Prognóza pre  
škol. r. 
2009/10 

Prognóza pre 
škol. r. 2010/11 

Prognóza pre 
Škol. r. 2011/12 

Gorazdova     2         56        3           64      3       60     3        60               3          60 
J. Hanulu     5       118        5         113      5     108     5      106    5        104 
Hviezdoslavova     2         45        2           42      2       42     2        40            2          40 
P. Jilemnického     6       145        6         140      6     136     6      134    6        130 
Komenského     4       103         4           94      4       92     4        88    5        104* 
I. Krasku     2         45        2           40      2       40     2        40    2          40 
Lipová     6       144        6         141      6     136     6      134    6        130 
Z. Nejedlého     4         96        4           94      4       92     4        88    4          86  
Novoveská Huta     2         31        2           31      2       30     2        30     2          30 
Potočná     2         45        2           50      2       45     2        45    3         64 ** 
Slovenská     5         97        5           97      5       95        4        80    4          75 
Stolárska     9       208      10         215      10     215   10      210                    10        210 
E. M. Šoltésovej     3         72        3           66      3       65     3        63    3          63 
S. Tomášika     2         35        3           48      3       60               4        82         4          84      
S p o l u :   54    1 240      57      1 235    57  1 216   57   1 200  59      1220    
 

    za predpokladu: * zrušenia prenájmu DJ Spišskej knižnici, **  realizácie výstavby novej MŠ na  Lesnej ul. 
 

Údaje v prognózach pre školské roky 2009 až 2012 zohľadňujú predpokladané zníženie počtu 
detí podľa vekových skupín v jednotlivých  triedach materských škôl a demografický vývoj 
v meste.    
Priemerný počet deti v triede v celom meste poklesne zo súčasných  23,0 na 20,7 v šk. r. 
2011/12.  
 
        Z uskutočnenej analýzy súčasného stavu vyplýva záver, že sieť materských škôl 
a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta možno považovať za 
optimálnu. Na jednotlivých úsekoch pri zohľadnení daných možností, reálnych predpokladov 
vývoja  a potrieb vyplývajúcich z ustanovení nového školského zákona (časť týkajúca sa 
počtov detí v triedach) sú prognózy rozvoja v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte 
nasledovné: 
 
 

Všeobecné ciele orientované pre všetky materské školy : 
 

Oblasť  
Rozvoja 

Súčasný  
stav 

Ciele v krátkodobom 
časovom horizonte  → 

Ciele v dlhodobom 
časovom  horizonte  → 

výchovno-vzdelávací 
proces v materských 
školách 

formou vzdelávacích 
plánov plnia 
materské školy 
Program výchovy 
a vzdelávania detí 
materských škôl 
schválený MŠ SR 
 

a) znížiť počet zapísaných detí  
v triede 3 až 4 ročných o 2 detí   
b) realizovať prípravné práce na  
vlastnom školskom   vzdelávacom 
programe  
c) uskutočniť personálnu 
a technickú prípravu pre zriadenie 
tried intelektovo, umelecky, 
športovo alebo prakticky nadané detí 

a) znížiť počet zapísaných detí 
vo všetkých triedach  o 2 až 6 deti 
v triede podľa vekovej skupiny 
b) realizovať vlastné školské 
vzdelávacíe programy 
c) zriadiť triedy pre deti 
intelektovo, umelecky, športovo 
alebo prakticky nadané deti 
-podľa splnených podmienok škôl  

personálne zabezpečenie 
pedagogického procesu 
 

100% -ná 
kvalifikovanosť 
pedagogických 
zamestnancov, 
 

udržať 100% -nú 
kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov MŠ a podporovať 
ďalšie vzdelávanie riaditeliek 
i učiteliek rôznymi formami 

udržať 100% -nú 
kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov a umožniť získať 
vysokoškolské vzdelanie všetkým 
záujemkyniam  

personálne zabezpečenie 
činnosti súvisiacich 
s prácou materských škôl 

administratívny  
a prevádzkový chod 
MŠ a ŠJ zabezpečujú 
-  riaditeľ SŠZ 
-  referentka pre PaM 

rozšíriť personálne obsadenie o 
-  1 správcu počítačovej siete, ktorý 
  by  mal v náplni práce starostlivosť  
   o PC na materských školách, SŠZ   
   a aktualizáciu portálu na www. 

-  rozšíriť personálne obsadenie   
 o 1 ( na ½ úväzok )  špeciálneho 
pedagóga so zameraním na 
poruchy správania u detí 
predškolského  veku, 
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-  referentka pre 
   personálnu prácu 
-  ekonómka 
-  účtovníčka 
-  technik pre elektr. 
   prenosné zariadenia 
-  vodoinštalatér    
-  elektromontér 

   stránke (správy, informácie a pod), 
- 1 koordinátorku metodickej práce 
   MÚ v MŠ s ¼  úväzkom fondu   
   pracovného času, 
-  3 údržbárov pre rajóny MŠ, ktoré  
     nemajú zamestnaných kuričov,  
     s čiastočným úväzkom údržbárov   
     napr. : -  sídlisko Mier  (3 MŠ ) 
      -  sídlisko Tarča ,Západ, Potočná 
        a Novoveská Huta (  4 MŠ )  
      -  centrum mesta  ( 4 MŠ )  

 o 1 ( na ½ úväzok ) špeciálneho 
pedagóga – logopéda 
poskytujúceho servis pre všetky 
MŠ v meste, 
-  v oblasti riadenia výrazne znížiť 
administratívnu náročnosť v práci 
riaditeliek škôl a to  využitím 
jednotného informačného systému 
zo strany SŠZ prostredníctvom 
správcu počítačovej siete 

materiálno-technická podľa požiadaviek 
Vyhlášky MZ SR  
č. 527/2007 Z. z. 
o podrobnostiach 
a požiadavkách na 
zariadenia pre deti a 
mládež v prevádzke 
školských zariadení 
spĺňajú podmienky, 
ale stav objektov MŠ, 
najmä jeho vnútorné 
zariadenia sú značne  
opotrebované 

- pokračovať v cieľavedomej údržbe  
  objektov zameranej na zlepšenie 
  technického stavu (úspora energií), 
- realizovať postupnú rekonštrukciu 
   školských kuchýň a jedálni, 
- zabezpečiť podanie 5 projektov na  
  základe výzvy ROP- infraštruktúra 
  vzdelávania v materských školách 
  ( rekonštrukcia strechy, výmena 
  okien, zateplenie objektu ) 
- na  školách, ktoré nie sú zaradené 
  do projektov, pripravovať opravy 
  a rekonštrukcie budov i interiéru       

- realizovať projekty ROP na MŠ 
  Lipová, Z. Nejedlého, Slovenská 
   Stolárska a E. M. Šoltésovej, 
- realizovať väčšie opravy na 
  ostatných MŠ (podľa aktuálnych 
  potrieb výmena okien, zateplenie  
   budov a opravy striech), 
- revitalizovať audiovizuálnu 
   techniku a učebné pomôcky 
   vo všetkých MŠ, 
- vybaviť materské školy a ŠJ  
   novými PC a aktuálnymi 
  programami    

    
 Na dosiahnutie stanovených krátkodobých i dlhodobých cieľov bude potrebné vytvoriť 
základný predpoklad a tým je optimálny ročný rozpočet minimálne na úrovni 90% z podielu 
MŠ a ŠJ pri MŠ na dani z príjmov vypočítaný podľa stanovených koeficientov.  
 Ciele orientované pre konkrétne materské školy : 
 
Materská škola V krátkodobom časovom horizonte 

→ 
 V dlhodobom časovom horizonte  → 

Gorazdova -  ukončiť napojenie vykurovacieho systému na 
plyn, 
-  zrealizovať hydraulické vyregulovanie ústredného  
   kúrenia a rekonštrukciu výhrevných telies, 
-  zabezpečiť podmienky pre výučba anglického 
jazyka 

-  vymeniť všetky okná v budove,  
-  zabezpečiť opravu strechy, komína a fasády ( 
zatepliť ), 
-  vynoviť zariadenie tried ( stoly, stoličky, ležadlá ),  
-  rozvíjať hudobno-pohybové nadanie detí 

J. Hanulu -  opraviť strechu ( vymeniť strešnú krytinu ) , 
-  rekonštruovať ústredné kúrenie, 
-  vytvoriť priestor pre počítačovú gramotnosť detí 
   predškolského veku, 
- vybudovať pieskovisko s rozmermi  3 x 4  m, 

-  vymeniť okná a zatepliť objekt  ( opraviť fasádu ), 
-  vytvoriť podmienky pre hlbšiu environmentálnu 
    výchovu  s využitím a prestavbou školského areálu, 
-  opraviť oplotenie a vybudovať parkovisko s novým 
    vstupom do školského areálu, 

Hviezdoslavova -  stavebnými úpravami odstrániť praskliny 
v stenáchbudovy ( rygóly, odvodnenie, omietka ), 
- vymeniť okná v zimnej záhrade a spálni, 
- vybudovať pieskovisko s rozmermi  2 x 2,5  m 

- opraviť fasádu budovy a murovaného plota z ulice 
Ing. Straku,  prestavať skladové priestory na cvičebňu, 
-  opraviť (vymeniť) strechu s možnosťou dobudovania 
  podkrovných priestorov pre účely vzdelávacieho 
procesu 

P. Jilemnického - zamurovať 5 nefunkčných dverí na pavilónoch, 
- opraviť striešky a vymeniť dvere pri vstupe do HP,   
- vymeniť 20 okná na dolných triedach zo severnej 
   strany, 
- vymeniť podlahovú gumu, kuchynské linky a stoly 
6x 
- vymeniť podlahovinu v telocvični,  
- vymeniť vodovodné batérie za pakové, 
- zlepšovať zdravotné podmienky v triede  pre 
deti alergické a deti s oslabenou imunitou, 
- pripraviť jeden bezbariérový pavilón pre imobilné 
  deti a uskutočniť personálnu prípravu, 
- vymeniť oplotenie, obnoviť asfaltové chodníky, 
- pripraviť priestory pre logopedickú poradňu 

-  vymeniť všetky ostatné okná, 
-  zatepliť všetky pavilóny 
-  rekonštruovať vykurovací systém – slnečné 
kolektory, 
-  vymeniť strechy za sedlové na všetkých 4 
pavilónoch, 
-  modernizovať nábytok v 6 triedach ( stoličky, stoly, 
    ležadlá ), 
-  zriadiť saunu pre alergické deti, 
-  rekonštruovať 6  sociálne zariadenia pre deti a 5 pre  
   dospelých, 
-  rekonštruovať kuchyňu, vymeniť podlahoviny, 
   obkladačky, kanalizáciu a kuchynské zariadenie,   
-  zastrešiť terasy na 3 pavilónoch, 
-  vymeniť rehabilitačný bazén, 

Komenského -  obnoviť nábytok v triedach a šatniach ( skrinky ), 
-  vymeniť svietidlá za energeticky menej náročné, 
- opraviť strechu nad Spišskou knižnicou a vymeniť 
  striešku nad terasou Spišskej knižnice, 
- vymeniť vodovodné batérie za pakové,  

-  vymeniť všetky staré okná a 4 dvere za plastové, 
-  vymeniť všetky radiátory a ochranné kryty za nové,  
-  realizovať hydrotermoreaguláciu ústredného kúrenia,   
-  opraviť oplotenie školského areálu, 
- vybudovať pieskovisko s rozmermi  4 x 4 m 
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-  vymeniť podlahovinu v triedach, šatniach a na  
   schodištiach, 

- zriadiť triedu pre umelecky nadané deti ( 
zameranú  na  výtvarnú  výchovu ), 

I. Krasku - vymeniť okná a dvere v celom objekte školy, 
- zatepliť strechu a využiť priestory podkrovia  
  pre výchovno-vzdelávaciu činnosť,  
- vybudovať pieskovisko s rozmermi  3 x 3 m 

-  modernizovať vybavenosť školy učebnými 
pomôckami, 
-  rozšíriť vonkajší areál školy podľa platnej legislatívy, 
-  vybudovať pieskovisko s rozmermi  3 x 3,5 m 
-  zriadiť triedu pre športovo nadané deti 
(plávanie), 

Lipová - vymeniť gumené podlahy na schodiskách 
  a v  šatniach, zabezpečiť výmenu skriniek pre deti, 
- zabezpečiť opravu kanalizácie a dlažby v kuchyni, 
- obnoviť nábytok (stoly, stoličky, sedadlá) 
v triedach, 
- rekonštruovať hygienické zariadenia, 
- vybudovať 2 pieskoviská s rozmermi  4 x 4  m 

-  realizovať projekt realizácie solárneho systému, 
-  realizovať projekt nadstavby a stavebných úprav na 
   budove materskej školy ( ROP pre MŠ ) 
- priebežne vymeniť zariadenia v kuchyni – pracovné 
   stoly, sporáky, chladničky, el. robot a odlučovač 
tukov, 
-  vytvoriť podmienky pre zameranie MŠ na  Tv 
a šport,  

Z. Nejedlého - vybaviť školský dvor tak, aby mohol slúžiť ako 
  „ Otvorená škola“  pre deti sídliska Mier, 
-  vymeniť nevyhovujúci nábytok ( stoly, stoličky ), 
-  rekonštruovať sociálne zariadenia (WC 
a umyvárne), 
-  zabezpečiť kontinuitu vzdelávania v anglickom  
   jazyku  pre 5 - 6 roč. detí  vybavením počítačmi  
  a programami k PC pre anglický jazyk, 
- v priestoroch bývalých detských jaslí 
   zriadiť telocvičňu, 

-  vybudovať pieskovisko s rozmermi  4 x 4 m, 
-  v plánovanej nadstavbe v objekte MŠ vytvoriť  
   podmienky pre prácu s nadanými deťmi zriadením 
   špecializovanej triedy pre hudobno-pohybovú 
prípravu 
   a triedy pre tvorivú dielňu (interiérové vybavenie 
a UP)  
- realizovať projekt nadstavby a stavebných úprav 
včítane 
   rekonštrukcie školskej kuchyne ( ROP pre MŠ ) 
-  zriadiť triedu  pre intelektovo nadané deti 
 ( výučba   anglického jazyka ), 

Novoveská Huta  - opraviť schody do budovy, zhotoviť striešku nad 
   schodmi a vymeniť vchodové dvere, 
-  vymeniť vnútorné osvetlenie, 
- opraviť oplotenie školského dvora, 
- v ŚJ uskutočniť stavebné členenie kuchyne, jej 
  plynofikáciu a modernizovať vybavenie ( sporák ), 

-  zabezpečiť hydroizoláciu spodnej stavby, 
-  vybaviť školský dvor lavičkami a drevenými 
    preliezačkami, 
-  obnoviť nábytok v triedach ( ležadlá, stoly, stoličky, 
   koberce, podlahová krytina ) a ŠJ ( plus obkladačky 
), 
-  zabezpečiť vonkajšie osvetlenie budovy so senzormi, 

Potočná - vybudovať pieskovisko s rozmermi 4 x 3,5 m, 
- zakúpiť 2 hudobné nástroje pre záujmovú činnosť, 
- zabezpečiť prípravu a spracovanie projektu : 
  „Výstavba 4 – triednej Materskej školy Lesná ul.“ 
  s kapacitou 120 detí, z toho 1 trieda pre nultý 
ročník 
  ZŠ s predpokladaným nákladom 15 mil. Sk 

- zabezpečiť  realizáciu projektu : 
   „Výstavba 4 - triednej materskej školy Lesná ul.“ 
   s kapacitou 120 detí, z toho 1 trieda pre nultý ročník 
ZŠ 
   s predpokladaným nákladom 15 mil. Sk 
- zriadiť triedu zameranú na rozvoj rómskej 
kultúry 
   ( hudba, spev  a tanec ) 

Slovenská - vymeniť plastové dvere medzi triedami, 
- zapojiť sa do programu  „Detské ihriská 2008“  
  a vybudovať detské ihrisko na školskom dvore, 
- zriadiť krúžok „Ľudia a hviezdy“ pod vedením  
  hvezdára pána Sejuta a zakúpiť hvezdár. 
ďalekohľad, 

- realizovať projekt nadstavby a stavebných úprav na  
  budove  materskej školy ( ROP pre MŠ ), 
- vymeniť podlahy v školskej kuchyni, 
- zriadiť triedu pre umelecky nadané deti ( 
zameranú na hudobnú a tanečnú oblasť ), 

 
Stolárska -  vybaviť telocvičňu novým náradím a náčiním, 

-  nakúpiť detský nábytok, stoly a stoličky do tried, 
- doplniť stav detských umývadiel a WC mís o 20 
ks, 
-  vydávať školský časopis „Svet predškoláka“,  

-  vytvoriť počítačovú učebňu a zakúpiť 6 – 8 PC, 
-  opraviť rozpadajúce sa múriky pod terasami, 
-  realizovať projekt nadstavby a stavebných úprav na  
   budove materskej školy ( ROP pre MŠ ),  

E. M. Šoltésovej -  uskutočniť vymaľovanie vnútorných priestorov 
MŠ, 
-  vytvori ť podmienky pre zriadenie triedy pre  
   deti pohybovo nadané a zdravotne oslabené, 
- zakúpiť rehabilitačný bazén, 

- vybudovať plynovú prípojku do školskej kuchyne, 
- rekonštruovať vykurovací systém v objekte školy, 
- realizovať projekt nadstavby a stavebných úprav na  
   budove materskej školy ( ROP pre MŠ ), 

S. Tomášika -  uskutočniť prestavbu priestorov na poschodí  (po 
   prenájme PPP) pre pôvodné účely – zriadenie 2 
tried, 
-  vybaviť školským nábytkom a UP novú 3. triedu, 
-  zabezpečiť modernizáciu kotolne, 
-  zlepšovať podmienky v triede s imobilnými 
deťmi 

-  realizovať opravu strechy, terasy a chodníkov, 
-  vymeniť okná a dvere za plastové,  
- zriadiť triedu pre prakticky nadané deti 
(zameranú 
  na prírodovednú oblasť). 

 
  Stanovenie týchto cieľov vyplýva z podnetov, ktoré písomne predložili riaditeľky 
materských škôl, z podkladov Správy školských zariadení a z pasportizácie objektov 
materských škôl vykonanej v roku 2002 a následne v roku 2007. 
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Návrhy a opatrenia 
 
         V materských školách sa bude postupne, ale veľmi intenzívne realizovať Štátny 
vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Podľa európskej klasifikácie 
ISCED – Internacional Standard Classification of Educatin, ktorá je akceptovaná 
relevantnými medzinárodnými organizáciami ( UNESCO, OECD ). Jedná sa o nultý stupeň 
po absolvovaní posledného ročníka vzdelávania v materskej škole. Základným cieľom je 
dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať 
sa po celý život.  
 

        V záujme naplnenia tohto cieľa, ktorý bude rozšírený o ciele vlastného Školského 
vzdelávacieho programu, zohľadňujúceho špecifika každej materskej školy, bude potrebné : 
 

1. Vypracovať školské vzdelávacie programy v každej MŠ, ktoré budú zohľadňovať 
skutočnosti obsiahnuté v Koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 
Termín : podľa harmonogramu určeného MŠ SR ( v rokoch 2009 – 2012 ) 
Zodpovedné : riaditeľky materských škôl. 
 

2.  Zabezpečiť kapacitné, personálne a materiálne podmienky na zvýšenie zaškolenosti, najmä 
5 až 6 ročných detí v materských školách každoročne minimálne o 5%. 
Termín : k 30. septembru 2009, 2010,2011 a 2012 
Zodpovední : Mgr. Jozef Brezovský, riaditeľ Správy školských zariadení 
                       a riaditeľky materských škôl. 
                             

3.  Intenzívnejšie realizovať národný program škôl podporujúcich zdravie a vytvoriť 
podmienky pre funkčné pôsobenie špeciálneho pedagóga – logopéda na ½ úväzok 
a špeciálneho pedagóga so zameraním na poruchy správania na ½ úväzok. 
Termín : 1. 1. 2009 a stále 
Zodpovední : Mgr. Jozef Brezovský, riaditeľ Správy školských zariadení 
                      a Ľudmila Frankovičová, riaditeľka MŠ Ul. P. Jilemnického 2.  
 

4.  Skvalitniť podmienky pre prácu metodického klubu pre materské školy vytvorením 
funkčného miesta pre koordinátora metodickej činnosti na ¼ úväzok. Zabezpečiť 
efektívnejšiu činnosť na úseku sprístupňovania nových informácií, v príprave metodických 
podujatí a príprave projektov. 
Termín : 1. 1. 2009 a stále 
Zodpovední : Mgr. Jozef Brezovský, riaditeľ Správy školských zariadení 
                       a PhDr. Ľubica Šefčíková, vedúca Školského úradu a oddelenia školstva. 
  
5.  Vytvárať podmienky pre postupné zapájanie materských škôl do procesu informatizácie 
včítane IKT projektových programov MŠ SR ( vrátane INFOVEKU ) po materiálnej stránke ( 
vybaviť školy PC technikou ), personálnej stránke ( vytvoriť funkčného miesto správcu 
počítačovej siete pre materské školy na ¾ úväzok ) a organizačnej stránke ( zabezpečiť 
vyškolenie všetkých učiteliek pre prácu na počítači ).    
Termín : postupne do r. 2012, funkčné miesto správcu počítačovej siete k 1. 1. 2009   
Zodpovední : Mgr. Jozef Brezovský, riaditeľ Správy školských zariadení 
                      a PhDr. Ľubica Šefčíková, vedúca Školského úradu a oddelenia školstva. 
 
6. Realizovať pripravené projekty Regionálneho operačného plánu zamerané na čerpanie 
prostriedkov z Európskych fondov v MŠ Lipová ul., MŠ Ul. Z. Nejedlého, MŠ Slovenská ul., 
MŠ Stolárska ul. a MŠ Ul. E. M. Šoltésovej. 
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Termín : začiatok v roku 2009, ukončenie do roku 2012 
Zodpovední:Mgr.Jozef Brezovský, riaditeľ Správy školských zariadení, riaditeľky MŠ. 

 
 
4. 2 Základné školy 
 
         Dejiny školstva v bohatej histórii nášho mesta, ktoré si v roku 2008 pripomína 740 
výročie prvej písomnej zmienky, siaha až do prvej polovice 14. storočia, kedy mala Spišská 
Nová Ves farsko-mestskú školu. Najstaršími známymi učiteľmi tejto školy boli Šimon Jakub 
Saruch a Šalamún Konrád. Keď farsko-mestská škola prešla celkom do správy mesta, 
mestský magistrát podporoval školu značnou sumou. Získaval významných pedagógov, 
vlastnými orgánmi na čele s mestským farárom – scholarchát – kontroloval učebnú látku, 
schvaľoval školské predpisy a riešil sporné záležitosti učiteľov, žiakov a rodičov. V 16. 
storočí sa vykryštalizoval spôsob výchovy meštianskej mládeže ktorý v hlavných črtách 
pretrval až do 18. storočia. Základom školskej výučby bolo čítanie, písanie, počtovanie 
a spev. Za vyšší stupeň sa pokladalo sedem slobodných umení: gramatika, dialektika – logika, 
rétorika, aritmetika, geometria, hudba a astronómia. 
         Novodobú históriu súčasné základné školstvo písalo v kontexte spoločenského vývoja 
doby. Napríklad Základná škola Levočská ul. 11 bola pôvodne soľným skladom a neskôr 
vojenskými kasárňami. Budovu pre školské účely adaptovali v lete roku 1912. Škola bola 
šesťtriednou s vyučovacím jazykom maďarským. Vyučovať sa začalo so 164 žiakmi, počet 
žiakov postupne vzrastal a v školskom roku 1918/19 bolo v škole už 308 žiakov. Po vzniku 
ČSR klesol počet žiakov na 96, potom však znova stúpal a v školskom roku 1934/35 bolo 
v škole už 423 žiakov v 10 triedach. Po druhej svetovej vojne bola ľudová škola rozšírená na 
osemročenku, neskôr, od školského roku 1960/61 na deväťročenku -  IV. ZDŠ. Veľmi 
rozsiahla rekonštrukcia budovy školy bola ukončená v roku 1975. 
         Ako dokumentuje prehľad v tabuľkovej podobe najviac objektov základných škôl bolo 
odovzdaných do užívania v rokoch 1963 až 1980 nakoľko v tomto období bol zaznamenaný 
silný demografický rast počtu detí vo veku 6 až 14 rokov v rámci celého Slovenska i v našom 
meste. Následne po roku 1989 dochádza k výraznému poklesu, čo sa prejavilo aj v znížení 
počtu žiakov v školách  a zastavení budovania nových školských objektov. 
Základná 
škola 
 

Rok 
kolaudácie 

budovy 
školy 

Kapacita 
určená 

kolaudáciou 
            triedy                   žiaci                  

Nad Medzou 1963            30                            750 
Lipová 1973            18                            450 
Javorová 1974              8                            200 
Levočská 1975            19                            475 
Z. Nejedlého 1980            22                            550 
Ing. Kožucha 1972            22                            550 
Komenského  1976            29                            725 
Hutnícka 1984 

1994 
         24                            600 

           10                            250 
S p o l u                182                         4550 

sv. Cyrila a Metoda 1992            20                            500 
 
CELKOM 

     
          202                        5 050 
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  Z prehľadu jasne vidieť pokles počtu tried a žiakov v základných školách medziročne   
priemere o 150 až 160 žiakov.  Vzhľadom na demografický vývoj tento trend by mal byť 
v nasledujúcich rokoch miernejší, resp. ustálený. 
 
 
Situovanie a súčasné zameranie základných škôl. 
 
1. ZŠ Nad Medzou 1 :   
 
 Škola pavilónového typu s dobrou polohou  v centre mesta, kde žiacku základňu tvorí  61 % 
detí z 27 okolitých obci  ( 442 oproti 282 z mesta Spišská Nová Ves ). 

 Škola dosahuje výborné výchovno –vzdelávacie výsledky, žiaci školy  sú úspešní vo 
vedomostných  súťažiach, najmä v geografii, matematike,  zoológii a astonómii . 
Zameraním školy je výučba cudzích jazykov v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích 
jazykov v 3. – 9. ročníku.  
V roku 2006 a 2007 bola škola úspešná v projekte Otvorená škola – šport. 
Realizuje projekt škola podporujúca zdravie, projekt  Pohoda – hľadá sa zdravie školáka 
s pozitívnym stresom. 
 
Odporúčania:    
Vzhľadom na stabilizovaný počet žiakov má škola perspektívu ďalšieho rozvoja.  Je potrebné 
zrealizovať rekonštrukciu striech jednotlivých pavilónov, vymeniť okná a zatepliť budovu. 
V budove je nutné vyregulovať kúrenie, zrekonštruovať sociálne zariadenia, vybudovať 
šatňové priestory, v areály školy vybudovať oddychovú zónu a viacúčelové ihrisko.  
Škola má perspektívu rozvoja v oblasti prírodovedných predmetov, vhodné by bolo vybudovať 
školské arboretum.  
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Je nutné dovybaviť školu výpočtovou technikou a využívať ju na skvalitnenie vyučovania, 
hlavne jazykov a prírodovedných predmetov. Je potrebné pokračovať vo výmene školského 
nábytku.   
V školskej jedálni doplniť vzduchotechniku. 
Je potrebné uchádzať sa  vo väčšej  miere o získavanie  mimorozpočtových  zdrojov. 
 
 
 
2. ZŠ Lipová ul. 
Po racionalizačných opatreniach kedy bola zrušená ZŠ Javorová ul. s ročníkmi 1.-4. je 
jedinou ZŠ na sídlisku Tarča a je zameraná na rozvoj športových talentov – športové triedy 
s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku chlapcov a dievčat a na 
basketbal chlapcov. V športovej oblasti škola dosahuje veľmi dobré výsledky.  
Pre žiakov 5. -9.  ročníka sú zriadené aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky 
a prírodovedných predmetov so zameraním na informatiku a výpočtovú techniku, Výučba 
cudzích jazykov sa realizuje primeranou formou od 1. ročníka, od 5. roč. má zriadené 
jazykové triedy.   
Škola realizuje nasledovné  projekty a programy : Otvorená škola – šport, Zdravá škola, Škola 
dokorán, Adamko  - hravo, zdravo, PEER program, Počítače pre školy, Kritické myslenie, 
Lego dacta. 
Vedenie školy je aktívne pri získavaní mimorozpočtových zdrojov. Podarilo sa 
zrekonštruovať sociálne zariadenia, zmodernizovať priestory kuchyne a jedálne, zriadiť 
jazykové laboratórium.  
 
 
Odporúčania: 
V roku 2008 bude dokončená atletická dráha ktorá vyhovuje predpísaným parametrom. Je 
potrebné personálne zabezpečiť športovú prípravu atlétov mladými učiteľmi – trénermi 
a väčšiu pozornosť venovať vyhľadávaniu športových talentov. 
Vzhľadom na sociálne zloženie žiakov školy je potrebné venovať pozornosť deťom zo sociálne 
znevýhodneného a  málo podnetného prostredia a realizovať pre ne vhodné edukačné 
programy. Na základe špeciálneho pedagogicko-psychologického vyšetrenia zriadiť 
vyrovnávaciu, resp. špeciálnu triedu. 
Škola zaznamenáva v rámci mesta najväčší medziročný pokles žiakov, čo má negatívny dopad 
na financovanie.  
Zo štrukturálnych fondov získať finančné prostriedky na výmenu okien, zateplenie budovy 
a ďalšie stavebné úpravy vedúce k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov na 
prevádzku. Je potrebné pokračovať vo výmene školského nábytku a zrekonštruovať 
vzduchotechniku v ŠJ. 
 
 
3. ZŠ Javorová  
Škola s ročníkmi 1.-4. na sídlisku Tarča bola v rámci racionalizačných opatrení vyradená zo 
siete škôl a školských zariadení a v roku 2005 následne zrušená. Kapacitne postačuje ZŠ 
Lipová, ktorá bezprostredne susedí s touto školou a žiaci ZŠ Javorová s pedagógmi  boli 
presunutí do ZŠ Lipová ul.  
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4. ZŠ Levočská ul. 
Škola sa nachádza v západnej časti sídliska Východ a pre dobrú polohu – v blízkosti 
železničnej a autobusovej stanice a v blízkosti základnej umeleckej školy, je vyhľadávaná aj 
žiakmi z vidieka.  Má stabilizovaný počet žiakov. Je zameraná na výučbu cudzích jazykov 
v 3. – 9. ročníku a  na kvalitnú prípravu žiakov pre ďalšie štúdium na stredných školách. 
Škola je mimoriadne úspešná v Monitore 9 a vo vedomostných súťažiach a olympiádach, 
hlavne v matematike, fyzike a jazykoch. 
Škola nemá športové triedy ani školské športové stredisko, napriek tomu v školskom roku 
2007/2008 dosiahla v bodovaní úspechov v športových súťažiach na okresnej a vyššej úrovni 
– škola roka  najlepšie umiestnenie v rámci okresu.  
Poskytuje širokospektrálnu záujmovú činnosť v krúžkoch a rôznych mimoškolských 
aktivitách. Realizuje nasledovné projekty: Zdravá škola, Infovek, Digitálni Štúrovci, 
Galandova matka, Teleprojekt Ján Pavol II., Super trieda, Divé maky, Deň sukní, a uchádza 
sa o projekty Elektronizácia knižnice,  Nech sa nám netúlajú,  Cestou dvoch Bratov. 
Vedenie školy je aktívne pri získavaní mimorozpočtových zdrojov. 
Škola má vlastnú kotolňu.  
 
Odporúčania: 
Škola má obmedzené priestorové možnosti, po presťahovaní dvoch tried ktoré boli umiestnené 
v ZUŠ bolo nutné zrekonštruovať chodbové priestory na učebne. Po veternej smršti v roku 
2007 bola nevyhnutná rekonštrukcia strechy. Je potrebné pokračovať v rekonštrukčných 
prácach,  hlavne kanalizácie a elektroinštalácie, vybudovať bezbariérový prístup a vybaviť 
školu schodolezom. Zo získaných prostriedkov  z fondov EÚ zabezpečiť výmenu okien, 
zateplenie budovy a ďalšie stavebné úpravy vedúce k efektívnemu využívaniu finančných 
prostriedkov na prevádzku. Je potrebné pokračovať vo výmene školského nábytku a zriadiť 
jazykové laboratórium. 
Nakoľko škola vykazuje veľmi dobré výsledky v športe, bolo by vhodné vychádzajúc z tradície 
a zriadiť školské športové stredisko v cyklistike. 
 
5. ZŠ  Z. Nejedlého ul.  
Škola na situovaná na sídlisku Mier a je jednou z dvoch ZŠ na tomto sídlisku. Je vybavená 
školským bazénom ktorý je rozmermi vyhovujúci  pre predplaveckú prípravu a základný 
plavecký výcvik. Má zriadené športové  triedy futbalu, športovej streľby, plávania a volejbalu 
dievčat, triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a triedu pre zdravotne oslabené deti 
( alergikov a s oslabenou  imunitou) a od šk. roku 2008/2009 aj špeciálne triedy pre žiakov 
s mentálnym postihnutím. 
Škola vyniká výsledkami mladých futbalistov  ktorí úspešne reprezentujú školu aj na 
medzinárodných podujatiach a výborné výsledky dosahujú aj športoví strelci. V roku 2008 
bolo v areály školy vybudované multifunkčné ihrisko ktoré zlepší podmienky na športovú 
prípravu. 
Škola realizuje nasledovné projekty a programy: , Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola- 
šport, Projekt Občan  a uchádza sa o prostriedky  na projekt   Škola, ktorej to myslí, Jazykové 
laboratórium a iné. 
 
Odporúčania: 
Vzhľadom na sociálne zloženie žiakov školy je potrebné venovať pozornosť deťom zo sociálne 
znevýhodneného a  málo podnetného prostredia a realizovať pre ne vhodné edukačné 
programy, najmä výchovu k manželstvu a rodičovstvu a programy motivujúce žiakov 
k zodpovednosti a pracovným návykom. Snažiť sa o zlepšenie dochádzky detí v hmotnej núdzi. 
V oblasti športu je potrebné zlepšiť prácu školského športového strediska v plávaní.   
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Zlepšiť vybavenie IKT, zriadiť počítačovú učebňu a jazykové laboratórium. 
Vzhľadom na zlý technický stav budovy a prevádzku bazéna má škola vysoké prevádzkové 
náklady. Získaním prostriedkov z fondov EÚ urýchlene zrealizovať výmenu  vypadávajúcich 
okien, zateplenie  budovy, rekonštrukciu sociálnych zariadení a zrealizovať druhú etapu 
rekonštrukcie bazéna. Je potrebné vybaviť školu bezbariérovým prístupom ( školu navštevujú 
v šk roku 2008/2009 traja vozíčkari). 
 
6. ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 
Škola sa nachádza v južnej časti centra mesta, v blízkosti futbalového štadióna a športovej 
haly. Škola má zriadené okrem klasických tried aj triedy  pre intelektovo nadané deti, 
matematické triedy, jazykové triedy, triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Škola je veľmi aktívna v rôznych projektoch, napr. v projekte Zelená škola má 
ocenenie *** a patrí medzi najaktívnejšie školy  na Slovensku, Hornád – naša rieka, Zdravá 
škola ap. 
Škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, žiaci z tried pre intelektovo 
nadané deti úspešne prezentujú svoje ročníkové práce na celoslovenskej úrovni, i v zahraničí. 
Veľmi dobré výsledky dosahujú aj v predmetových olympiádach a vedomostných súťažiach, 
predovšetkým v prírodovedných predmetoch. Má dobré vybavenie IKT ( počítače, 
interaktívna tabuľa...)  
Je centrom metodických aktivít a veľmi aktívne sa zapája do rôznych projektov. Škola je 
úspešná pri získavaní mimorozpočtových zdrojov  ( napr. jazykové laboratórium, Infovek, 
elektronizácia školskej knižnice ap.) 
V škole aktívne pracuje MVO Amavet - asociácia pre mládež, vedu a techniku, spolupracuje 
s MVO a štátnymi inštitúciami prírodovedného zamerania – Nadácia Sosna, NP Slovenský 
raj, Lesy mesta SNV ap. Škola má vybudované školské arboretum. 
Škola má vybudovaný bezbariérový vstup a sociálne zariadenia. 
 
Odporúčania: 
Vzhľadom na zlý technický stav budovy je nutná urýchlená rekonštrukcia školy. 
Z prostriedkov EÚ je potrebná rekonštrukcia strechy školy a telocvične, výmena okien, 
zateplenie budovy, rekonštrukcia sociálnych zariadení, elektroinštalácie, kanalizácie 
a výmena školského nábytku. Je potrebné zrealizovať projekt rekonštrukcie kotolne  ktorá je 
opotrebovaná a rekonštrukciu telocvične ktorá je v nevyhovujúcom stave. 
Je potrebné ozdraviť klímu školy a realizovať projekty na zlepšenie interpersonálnych 
vzťahov. 
Vzhľadom na blízkosť krytej plavárne odporúčame zriadiť školské športové stredisko 
plávania. 
 
7. ZŠ Komenského ul. 
Škola sa nachádza na sídlisku Mier a je jednou z dvoch škôl na tomto najväčšom  sídlisku. Je 
zameraná na hokejové športové triedy a má zriadené jazykové triedy a špeciálne triedy pre 
deti s mentálnym postihom.  
Úspešná je  v realizovaní projektov Otvorená škola -Infovek, Digitálni Štúrovci a Škola 
dokorán – krok za krokom. Škola spolupracuje s mnohými subjektmi  podieľajúcimi sa na 
výchove  a vzdelávaní deti.   
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Odporúčania: 
Vzhľadom na technický stav budovy je potrebné z prostriedkov EÚ postupne zrekonštruovať 
strechu, zrealizovať výmenu okien a zatepliť budovu. Je potrebné dokončiť rekonštrukciu 
sociálnych zariadení a postupne vymeniť školský nábytok. 
V areály školy vybudovať viacúčelové ihrisko ktoré by v zime slúžilo ako ľadová plocha na 
tréningový proces. 
Vzhľadom na nízke počty žiakov v hokejových triedach kombinovať hokejistov s iným športom 
vhodným hlavne pre dievčatá, napr. stolný tenis, basketbal dievčat. Z dôvodu nízkeho počtu 
žiakov v športových triedach má škola finančné  problémy najmä na osobné náklady. Je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť náboru žiakov do športových tried do 3. resp. 5. ročníka 
predovšetkým z okolitých obcí. 
Vzhľadom na sociálne zloženie žiakov školy je potrebné venovať pozornosť deťom zo sociálne 
znevýhodneného a  málo podnetného prostredia a realizovať pre ne vhodné edukačné 
programy, najmä výchovu k manželstvu a rodičovstvu a programy motivujúce žiakov 
k zodpovednosti a pracovným návykom. Snažiť sa o zlepšenie dochádzky detí v hmotnej núdzi. 
 
8. ZŠ Hutnícka ul. 
Škola na sídlisku Západ je najnovšia škola a jediná na tomto sídlisku. Nepriaznivý 
demografický vývoj sa prejavuje každý rok  poklesom počtu žiakov.   
Má zriadené matematické, jazykové i športové triedy  so zameraním na  basketbal chlapcov a  
volejbal  dievčat. V oboch športoch dosahujú žiaci vynikajúce výsledky na celoslovenskej 
úrovni. V škole sú vytvorené podmienky pre činnosť špeciálnych  tried pre deti s autizmom,  
ktoré sú ale finančne veľmi náročné.  
Súčasťou školy je veľký športový areál kde v tomto roku pribudne multifunkčné ihrisko. 
Areál je v rámci projektu Otvorená škola sprístupnený širokej verejnosti. Škola využíva dva 
objekty, pričom tzv. malá budova je z väčšej časti prenajímaná právnickým osobám. Do 
dvoch rokov nebude potrebná na výchovno-vzdelávacie účely. 
Žiaci školy dosahujú dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, najúspešnejší sú žiaci 
v chemickej olympiáde. 
Škola sa snaží získavať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. 
 
Odporúčania: 
Napriek tomu že je to najnovšia škola, jej negatívom sú veľké presklené  plochy ktoré sú 
zdrojom veľkého úniku tepla. Z tohto dôvodu vznikajú veľké finančné náklady na vykurovanie. 
Je potrebné tento stav riešiť. 
Odporúčame vybudovať jazykové laboratórium a dovybaviť školu modernou výpočtovou 
technikou.  
Je  potrebné  získať z prostriedkov  MŠ SR  vhodné  edukačné programy  pre deti s  autizmom. 
Nájsť vhodné využitie malej budovy a zvýšenú pozornosť venovať ochrane majetku mesta 
v správe školy  pred vandalmi. 
 
Údaje z pasportizácie objektov ZŠ v roku 2002 a roku 2007. 
Základná 
Škola 

Zastav. 
 plocha 
 m2 

Ostatná 
 plocha 
 m2 

Plocha 
celého 
areálu  m2 

Prenaj. 
 plocha 
 v m2 

Kúrenie, 
zdroj 
energie 

Počet 
podlaží 
objektu 

 
Strecha 

Obvodový   
  plášť 
- materiál 

Nad Medzou 3 073 8 893 11 966 – Emkobel 2 plochá tehla, nosný panel 
Lipová ul. 15 637 2 988 18 625 – Emkobel 2 plochá panel výplňový 
Levočská ul. 3 781 7 214 10 995 109,4   vk370 kW  2 plochá tehla, nosný panel 
Z. Nejedlého ul. 4 573 16200 20 773 167 Emkobel 3 plochá panel nosný 
Ing.O. Kožucha 4 180 11247 15 427 130 vk 3 plochá pórobetón panely 
Komenského ul. 4 659 18239 22 898 126 Emkobel 3 plochá panel výplňový 
Hutnícka ul. 14 876 17023 31 899 478 Emkobel 4 plochá panel nosný 
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         Všetky objekty základných škôl sú účelovými stavbami pre výchovno-vzdelávací 
proces. Ich ďalšie využívanie môže zefektívniť úspešné predloženie žiadosti o NFP v rámci 
opatrenia 1.1 ROP o ktoré sa uchádzajú všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Projekty sú zamerané predovšetkým na modernizáciu objektov, zníženie energetickej 
náročnosti a zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.              
 
Základné údaje podľa výkazov MŠ SR  o základných školách  
 
Stav k 15. 9. 2007  -  prehľad o počte tried a žiakov v jednotlivých ročníkoch  ZŠ 
 

Počet žiakov v jednotlivých ZŠ v meste Spišská Nová Ves
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ZŠ           1    2    3    4      5    6   7   8   9      1 – 9 

Nad Medzou   3/61   3/81   2/52 3/70  3/91  3/85 4/94 4/98 4/92  29/  724 
Lipová   2/40   2/47   2/49 3/65  3/59  2/43 2/43 2/42 3/49  21/  437 
Levočská   2/43   2/48   2/41 2/42  2/56  2/66 2/60 3/63 3/75  20 / 494 
Z. Nejedlého   4/92   2/46   3/61 2/56  2/51  3/63 2 /61 3/63 3/72   24 / 565 
Ing. Kožucha   4/67   4/71   5/98 3/69  4/66  3/68 4/66 4/88 4/86   35 / 679 
Komenského   3/59   3/56   3/60 4/70  3/54  4/77 3/63 3/70 2/55   28/  564 
Hutnícka   4/69   4/64   3/54 3/63  3/69  3/66 3/66 3/78 3/90   29 / 619 
S p o l u :    22 / 

            430 
20/ 
     413 

20/ 
    415 

20/ 
    435 

 20/ 
      444 

20/ 
    468 

20/ 
    453 

22/ 
    502 

22/ 
    519 

      186 / 4 
082 

 
Tab. Priemerný počet žiakov v triedach ZŠ 
 
Priemerný počet žiakov v triede ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 22,0 žiakov na 
triedu.      
Najvyšší priemer 25,0 vykazuje ZŠ Nad Medzou. Najmenší priemerný počet žiakov v triede 
má ZŠ Ing. Kožucha - 19,4. Tento počet je ovplyvnený nižšími počtami žiakov v špeciálnych 
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triedach a triedach pre mimoriadne nadané deti. V bežných triedach tejto školy je priemer 
23,2 žiaka na triedu. 
Vysoký počet detí v triedach má pozitívny ekonomický aspekt, ale znižuje kvalitu výchovno-
vzdelávacieho procesu. 
Stav počtu žiakov v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti je vzhľadom na ekonomické 
ukazovatele primeraný, ale  optimálny z hľadiska výchovno- vzdelávacieho procesu. 
Účinnosťou nového zákona bude potrebné riešiť naplnenosť tried znižovaním počtu žiakov  
len vo výnimočných prípadoch. 
 
Prehľad o zameraní škôl a  tried  v jednotlivých ročníkoch  
ZŠ Mimoriad. 

nadané 
deti 

Špeciálne 
   triedy  

Školský 
klub detí 

Športové 
   triedy 

Jazykové 
   triedy 

Matemat.  
    triedy 

     Žiaci učiaci sa  
Aj       Fj       Nj       Rj 

Nepovin. 
predmety 

Nad Medzou – –   6 / 178 –   8  /  207 – 420    11    176     – 180 
Lipová – –   4 / 105  2  /   40    8  /  179 5 / 105 360     –       15   40  188 
Levočská – –     3 /   96 – 12  /  316 – 233     –       83     –  63 
Z. Nejedlého –  1 / 14   4 / 152 5  / 125   9  /  232  – 300     –       99     – 169 
Ing. Kožucha 9 / 122 4 / 47   7 / 198 –   6  /  154 2 /   47 211     –     160     – 331 
Komenského –  2 / 21   4 / 141 5  /   90   4  /  100 – 393     –       25     – 102 
Hutnícka – 2/  6   5 / 154 4  /   99   3  /    71 2 /   60 515     –       67     – 324 
S p o l u  : 9 / 122 9/ 88 33 / 1024 16 / 354 49 / 1259 9 / 212 2432    11     625    40    1357 
 
Z prehľadu vidieť, že najväčší záujem žiakov je o jazykové vzdelávanie, v ktorom prevažuje 
záujem o  anglický jazyk.  
 
Prehľad o pedagogických zamestnancoch   
 

ZŠ Učitelia 
Spolu 

celkom 
ženy 

Z toho 
1-4     5-9 

Vychov. 
 ŠKD 

Výchov. 
poradca 

Učitelia   
na čiast. 
úväzok 

Škol. 
psychológ 

Špeciálny 
pedagóg 

Asist. 
učiteľa 

Spolu 
ped. 
zam. 

Nad Medzou 36 30 13     23 6 1 4 1 –      1 45 
Lipová 29 27   9     20 4 1 3 – 1 1 38 
Levočská 28 22   9     19      3 1 – – 1 1 33 
Z. Nejedlého 36 29 13     23 4 1 2 – 2 2 46 
Ing. Kožucha 46 38 19     27      7 1 – – 1 3 60 
Komenského 37 33 15     22 4 1 – – 1 1 44 
Hutnícka 39 33 14     25 5 1 2 – 1 1 48 
S p o l u :    251   212 92   159     33      7        11        1       7     10    314 
 

Zastúpenie žien v pedagogických kolektívoch ( 84,5 % )  je na  úrovni  celoslovenského  
priemeru, ale nie je to vo vzťahu k žiakom, najmä  2. stupňa  ZŠ optimálne.   
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Počet žiakov na 1 zamestnanca školy
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Prehľad o sociálnej štruktúre žiakov základných  škôl a rozmiestnení žiakov 9. ročníka :  
 
Základná  škola 
- stav k 30. 6. 2008 

       Počet  
integrovaných 
       žiakov  

    Počet žiakov    
v hmotnej    núdzi                     
a životnom minime 

Počet  rómskych  
        žiakov 
       celkom 

Počet rómskych 
   žiakov  v HN a  
životnom minime 

Počet žiakov 9. roč. 
 rozmiestnených na 
Gymn.  SOŠ   SOU 

Nad Medzou 18 13 28 13   29       59        4    
Lipová  26 73 62 62     4       37        8  
Levočská 10 42 20 12   21       44      10 
Z. Nejedlého 25 58 77 45   17       47        7 
Ing. O. Kožucha 34 61 59 59   24       51      15  
Komenského 20 79 89 66   20       28        6 
Hutnícka 36 23 30  5   29       47      14  
S p o l u : 169 349 365 262 144      313     64 
 

Údaje  o  počte  individuálne  integrovaných  žiakoch   (  žiaci s mentálnym, sluchovým, 
zrakovým postihom,  žiaci so syndrómom autizmu,  s narušenou komunikačnou schopnosťou,  
s vývinovými poruchami správania a vývinovými poruchami učenia  )  dokladujú potrebnú 
zvýšenú pedagogickú starostlivosť vyžadujúcu si individuálny prístup. 
Z celkového počtu 521 žiakov končiacich v školskom roku 2006/07 dochádzku v 9. ročníku 
ZŠ sa 28 % rozmiestnilo do gymnázií, 60 % na stredné odborné školy a 12 % na stredné  
odborné učilištia.   
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Monitor  9  - úspešnosť všetkých škôl mesta, porovnanie s výsledkami SR 
 

Školský  
rok 

          Dosiahnutý 
priemerný počet bodov 
matematika    slov. jazyk 

 
Najúspešnejšie školy v meste a dosiahnutý priemerný počet bodov  - 
matematika 
                                                                                                                    slovenský 
jazyk  

2002/03         
mesto 

    12,7            25,4 M  - Ing. O. Kožucha 14,84  Sv. Cyrila a Metoda 13,5   Levočská 13,33 

 
SR 

    11,0            23,0 Sj  -  Z. Nejedlého 26,5   Komenského 26,4   Levočská 26,33 

2003/04         
mesto 

    10,0            20,9 M  -  Levočská 11,65    Hutnícka 10,53   Sv. Cyrila a Metoda  10,1 

                          
SR 

      9,0            20,0 Sj  -  Lipová 22,0  Nad Medzou  21,78   Z. Nejedlého 21,57 

2004/05         
mesto 

    25,9            22,0 M  -  Nad Medzou 27,6  Levočská 27,2  Sv. Cyrila a Metoda  27,2  

                          
SR 

    23,4            21,3 Sj  -  Nad Medzou 23,2 Komenského 23,1 Levočská 226,3  Sv. C a M 22,6  

2005/06         
mesto 

    21,3            25,5 M  -  Levočská 25,4   Sv. Cyrila a Metoda 23,6   Nad Medzou  22,1 

                          
SR 

    18,4            24,4 Sj  -  Levočská 27,4   Sv. Cyrila a Metoda 26,4   Nad Medzou  26,0 

2006/07         
mesto 

    19,9            20,3 M  -  Levočská 23,7  Nad Medzou  22,1   Lipová  22,0 

                          
SR 

    18,4            20,1 Sj  -  Levočská 23,0  Sv. Cyrila a Metoda  21,1  Nad Medzou  20,6  

2007/08         
mesto 

    12,1            11,7 M  -  Levočská 14,38  Nad Medzou  12,9    Ing. O. Kožucha   12,74  

                     SR     11,3            11,6 Sj  -  Levočská 12,84  Ing. O. Kožucha  12,46   Nad Medzou   12,38 

23 
       Výsledky celoslovenského testovania vedomosti žiakov  9. ročníka ZŠ,  ktoré  sa  
každoročne koná  po ukončení  1. polroku školského roka  z  predmetov :  matematika  a 
slovenský jazyk  uvádzame ako argument,  že všetky základné školy  v meste každoročne 
dosiahli lepšie výsledky ako priemer dosiahnutý v rámci celého Slovenska.  Je pravdou,  že  
každá  škola má rozdielne podmienky čo sa týka zloženia žiackych kolektívov a preto 
informáciu o výsledkoch Monitoru 9 nepreceňujeme, ani  nedávame  do   polohy   súťaživosti   
medzi   školami.  Chápeme  tieto  údaje  ako  jedno  z  kritérií hodnotenia kvality 
pedagogickej práce školy.  Ďalšími  kritériami úspešnosti práce škôl  je celkový dosahovaný 
prospech žiakov, ktorý  bol v  ZŠ  za minulý školský rok  na úrovni  95, 9 %  keď  173 žiakov 
neprospelo  (najviac - 50 v ZŠ Ing. O. Kožucha, najmenej v ZŠ Hutnícka - 5 žiakov 
opakovalo ročník ). Zaujímavý je aj počet žiakov s priemerom 1,0 na druhom.stupni, kde ich 
v minulom školskom roku bolo 285, najviac v ZŠ Levočská 82 a najmenej v ZŠ Lipová 4 
žiaci.  
Samostatnou kapitolou sú výsledky a úspechy vo vedomostných súťažiach, olympiádach 
a športových súťažiach v okresnom, krajskom a celoslovenskom kole. Niektoré školy boli 
úspešné aj na medzinárodných súťažiach.  
 
Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach 2006/2007 : 
 
Hodnotiace  
kritérium 

ZŠ 
Nad Medzou 

ZŠ  
Lipová 

ZŠ  
Levočská 

ZŠ 
Z. Nejedlého 

ZŠ 
Ing. Kožucha 

ZŠ  
Komenského 

ZŠ 
Hutnícka 

1. miesto 
v okresnom kole 

11 15 20 11 22 3 11 

1. miesto 
v krajskom kole 

          2 
Čo vieš 
o hviezdach, 
Atletika     

         2 
Kinderiáda 
( atletika), 
Slávik SR 

                   3 
Malý futbal, 
Cezpoľný 
beh ( 2 x ) 

        5 
Plávanie 
( 2 x ), 
Európa v škole 

         4 
Volejbal, 
Basketbal, 
Hádzaná, 
Nestle CUP 

1. – 3. miesto 
v celoslovenskom 

         1 
Korešpodentný 

         1 
Zimná  

        7 
Zimná 

        1 
Školské 

        7 
Zimná 

       
 

       5 
Volejbal, 
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kole astronomický 
seminár 

kalokagatia 
Short track 

kalokagatia, 
Plávanie 

Majstrovstvá 
Vo futbale 

kalokagatia 
Detská 
literatúra 

Basketbal, 
Vybíjaná, 
Nestle CUP, 
MAKS 

Umiestnenie 
v medzinárodných 
súťažiach 

   10. ročník 
Memoriálu 
A. Franka 

Avamet 
prezentácia 
3 x 

      2 
Hokej  

      2 
Európa 
v škole 

        

  
 
 
 
Prehľad o informačných technológiách podľa výkazov IKT za rok 2007. 
 
Vybavenosť školy Nad 

Medzou 
Lipová 
ul. 

Levočs
ká 
ul. 

Ul. Z. 
Nejedl
ého 

Ul.  
Ing. O. 
Kožuc
ha 

Komen
ského 
ul.   

Hutníc
ka 
ul. 

Spolu 
všetky ZŠ 

Osobné počítače v ks spolu 35 43 59 36 83 43 54 353 
- používané v ped. procese 16 38 38 16 66 21 36 231 
                  v administratíve  9 5 13 7 17 12 11 74 
                  v záujmov. činnosti 10 – 8 13 – 10 7 48 
- prenajaté a vypožičané PC – – – – – 1 6 7 
- prenosné PC 7 2 3 – – 3 1 16 
- servery – – – 2 – 2 – 4 
- PC s pripojením na internet  26 40 51 25 83 39 46 310 
Tlačiarne v ks spolu 14 8 13 11 13 6 19 84 
 - v tom  laserové 11 5 7 8 13 4 10 58 
               Atramentové 1 1 3 1 – 2 5 13 
               Iné 2 2 3 2 – – 4 13 
             multifunkčné tlačiarne – – 2 – 7 1 7 17 
             sieťové tlačiarne   1 8 2 – 6 2 1 20 
Scanery v ks spolu 4 2 3 2 5 2 2 20 
Počítačové učebne v ks spolu 1 2 3 1 4 2 2 15 
Zdroje nadobudnutia PC v ks : 7 9 16 6 25 1 6 70 

- z rozpočtových prostriedkov 7 1 14 – 14 1 – 37 
- z mimorozpočtov. prostriedkov – – 2 – 11 – 6 19 
- projektov – INFOVEK – 8 – 6 – – – 14 
Škola má vlastnú www stránku  áno áno áno áno áno áno áno 7 x áno 
Počet učiteľov využívajúcich PC        44 34 31 28 58 38 45 278 
Počet žiakov využívajúcich PC 250 435 400 423 681 444 616 3 249 
Náklady na prevádzku IKT v Sk 4 tis. 20 tis. 17 tis. 11 tis. 52 tis. 2 tis. 20 tis. 126 tis. 

 
V Koncepcii informatiky a informatizácie školstva, ktorú v marci 2008 zverejnilo MŠ SR sa 
uvádza, že v rámci SR je nepriaznivá situácia v počte žiakov ZŠ na 1 počítač používaný 
v pedagogickom procese ( pomer 18,8 : 1 ) , čo je alarmujúco vysoké číslo na 1 PC.  
Priemer v našich ZŠ je 17,7 : 1, čo je tiež nepriaznivý stav. Napr. v ZŠ Nad Medzou je to až 
45,2 žiakov na 1 PC , v ZŠ  Z. Nejedlého 35,3 : 1. V rámci mesta je najpriaznivejší stav v ZŠ 
Ul. Ing. O. Kožucha 10,3 : 1 a  v ZŠ Levočská ul. 11,5 : 1. 
Druhým negatívom, ktorý v rámci SR a aj nášho mesta musíme konštatovať je fakt, že 
informačný systém nevznikol podľa vopred vypracovanej stratégie, ale spontánnym vývojom. 
Nie je optimálny tok informácií ( ekonomické, finančné, štatistické a iné ) z  MŠ SR smerom 
k školám a školským zariadeniam a opačne.    
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Stav vo vybavenosti škôl audiovizuálnou technikou. 
 

Základná 
škola 

Počet fotoaparátov Počet 
videokamier 

Počet 
aparatúr 
ozvučenia 

Počet premietacích 
prístrojov 

Iná audiovizuálna  
technika 

Nad Medzou 7, v ZÚ 4, VVP3 2, vo VVP 1 2 4, datavideoprojektor 14 video, 38 CD 
prehrávač  

Lipová 3, v ZÚ 1, VVP 1 1, vo VVP 1 1 3, datavideoprojektor 9 meotar, 5 medirex, 3 
DVD 

Levočská 1, v ZÚ i vo VVP – 1 2, datavideoprojektor 2 epirex, 2 DVD, 2 video 

Z. Nejedlého 2, v ZÚ 1, VVP 1 2, vo VVP  1     1 2, datavideoprojektor 3  meotar 

Ing. O. Kožucha 8, v ZÚ 3, VVP 3 2, vo VVP 2 1 3, datavideoprojektor 5 meotar,2 interaktív. 
tabuľa 

Komenského 2, v ZÚ i vo VVP – 1 2, datavideoprojektor 8 CD prehrávač, 6 meotar 
Hutnícka 8,v ZÚ1,voVVP 5 2, vo VVP 2 3 2, datavideoprojektor 21 meotar, 1 DVD, 4  

video 

S p o l u  31  9     10 18 44 meotarov, 20  video, 
46 CD prehrávač ,  6 
DVD 

ZÚ – záujmový útvar, krúžok,  VVP – výchovno-vzdelávací proces 
 

 
 
Pozitíva a negatíva na úseku základných škôl. 
 
         Všeobecne sa dá konštatovať, že pozitíva v základnom školstve spočívajú : 
a) v oblasti riadenia:  
skutočnost, že všetci 7 riaditelia škôl a 12 zástupcovia riaditeľov absolvovali prípravu 
vedúcich pedagogických zamestnancov, spĺňajú všetky kvalifikačné predpoklady a čo je 
veľmi dôležité – svoje bohaté praktické skúsenosti využívajú na sústavné, cieľavedomé 
a úspešné skvalitňovanie komplexnej riadiacej práce. 
b) v personálnej oblasti:  
z celkového počtu 314 pedagogických zamestnancov len 10 nespĺňa kvalifikačné predpoklady 
a z nich 6 je študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov. Ročne absolvuje 
priebežné vzdelávanie viac ako 130 učiteľov a viac ako 200 sa zúčastňuje jednorazových 
metodických a odborných vzdelávacích podujatí.  
c) v pedagogickej práci:  
Pedagogické výsledky posudzuje štátna školská inšpekcia. Veľmi dobré výsledky škôl 
dokladuje prehľad o dosiahnutých úspechoch vo vedomostných súťažiach, olympiádach 
a športových súťažiach v školskom roku 2006/07, výsledky v Monitore 9 za školské roky 
2002/03 až 2007/08 a výsledky prospechu žiakov, ktoré už boli spomíname ( priemerne 
prospieva viac ako 95 % žiakov ). 
d)  v materiálno-technickej oblasti:  
Všetky základné školy v období posledných päť rokov výrazne skvalitnili podmienky pre 
výchovno-vzdelávací proces vybavením tried, opravou, úpravou, resp. rekonštrukciou 
jednotlivých častí objektov, skvalitnili materiálno – technické vybavenie škôl, vybavenie 
školskej jedálne a mnohé školy použili na tento účel aj mimorozpočtové prostriedky získané 
v úspešných projektoch.     
 

Negatíva : 
a) v oblasti riadenia:  
Nadmerná administratíva a väčšina fondu pracovného času venovaná ekonomickým otázkam 
neumožňuje riaditeľom škôl a ich zástupcom venovať primeranú pozornosť hospitačnej 
a ostatnej kontrolnej činnosti. Riadiaci zamestnanci sú zaťažovaní administratívou, ktorá 
priamo nesúvisí s výchovno-vzdelávacím procesom ( vyplácanie dopravného, motivačných 
príspevkov...)  
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b) v personálnej oblasti:  
Nepostačuje počet kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na rozsah hodín výučby 
anglického jazyka a čiastočne aj nemeckého jazyka. Očakávajú sa problémy po účinnosti 
zákona o kariérnom  raste učiteľov. 
c) v pedagogickej oblasti:  
Nevhodný čas testovania deviatakov – termín je veľmi skoro a deviataci nie sú motivovaní 
k vzdelávaniu, keď sú prijatí na stredné školy – veľmi ťažká práca v mesiacoch marec – jún. 
Všeobecne nie je dobrá z hľadiska motivácie žiakov k dosahovaniu dobrých výsledkov 
skutočnosť, že sa aj prospechovo priemerní – slabší žiaci sú prijatí na stredné odborné školy.  
Záškoláctvo ( vysoký počet neospravedlnených hodín ) u niektorých žiakov spôsobuje 
nezvládnutie učiva a pre zlý prospech opakovanie ročníka, čo neskôr negatívne pôsobí na 
ostatných spolužiakov v takýchto triedach s vyšším počtom sociálne neprispôsobivých 
a problémových žiakov. Výchovné pôsobenie je často marené neochotou rodičov 
spolupracovať so školou a pedagógmi. 
d) v materiálno-technickej oblasti:  
Nevyváženosť vo vybavení škôl modernou audiovizuálnou didaktickou technikou, zlý stav 
školských areálov ( oddychové zóny, športoviská ) a školských budov (strechy, okná, 
zateplenie, rozvody a vykurovacie telesá). 
 

 
 
Predpokladaný rozvoj základných škôl. 
 

        Z uskutočnenej analýzy súčasného stavu vyplýva záver, že sieť škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako aj iných zriaďovateľov možno považovať 
za optimálnu. Kapacita tried a žiakov v základných školách v meste Spišská Nová Ves, 
stanovená pri kolaudácii účelovo vybudovaných školských objektov (v rokoch  1963 až 1984)  
je 182 tried pre 4550 žiakov (priemer 25 žiakov na triedu) je dostatočná. Nová legislatíva 
a normy znížili hornú hranicu počtu žiakov v triedach a umožnili skvalitňovať podmienky pre 
efektívnejší výchovno-vzdelávací proces. Priemerný počet žiakov v triede postupne klesol 
z 24 žiakov v triede v školskom roku 1996/97 na 22 žiakov v školskom roku 2007/08. 
Celoslovenský priemer žiakov v triede je v školskom roku 2007/08  20,51. Z pohľadu 
demografického vývoja, súčasného stavu a predpokladaného vývoja je súčasná sieť 
základných škôl v meste dobrá a nie je žiaduce ju meniť. Možný a pravdepodobný je mierny 
pokles klasických tried, čo umožní vytvoriť priestory pre odborné učebne, pre záujmovú 
činnosť, resp. elokované pracoviska ZUŠ alebo CVČ Adam.       
 

Všeobecné ciele orientované pre všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta : 
 

Oblasť 
Rozvoja 

Súčasný 
Stav 

Ciele v krátkodobom 
časovom horizonte 

Ciele v dlhodobom 
časovom horizonte 

výchovno-vzdelávací 
proces v základných 
školách 
 
 
 

školy poskytujú vzdelanie 
podľa Učebných plánov 
schválených MŠ SR  dňa 
14.5.2003 č. 520/2003-41, 
na 1. stupni sa vyučuje 
väčšinou podľa Variantu 1 
(základný) a na 2. stupni  
podľa Variantu 2 - 
zameranie jednotlivých ZŠ je 
uvedené v prehľade  

-  maximálnu pozornosť  
 venovať  vypracovaniu 
 školských vzdelávacích 
 programov pre 1.stupeň ZŠ 
 (l. ročník) a  2.stupeň ZŠ  
 (5. ročník), 
-   súbežne s personálnou 
 prípravou uskutočniť aj 
 materiálnu prípravu pre nové 
 vzdelávacie programy 

- dosiahnuť optimálny  
   počet žiakov  v triedach, 
- realizovať štátne i vlastné 
  vzdelávacie programy,  
- zvýšenú pozornosť  
  venovať talentovaným   
  žiakom i žiakom z menej 
  podnetného sociálneho 
  prostredia  

Personálne zabezpečenie 
pedagogického procesu 

veková skladba  314 učiteľov  
je dobrá: 

- do 30 rokov    26 

- postupne dosiahnuť zmenu vo 
  vekovej skladbe v prospech   
  najmladšej vekovej skupiny  

- zabezpečiť 100 % účasť 
  pedagogických  
  zamestnancov na tvorbe 
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- do 40 rokov    96 
- do 50 rokov    95 
- do 60 rokov    88 
- nad 60 rokov    9, 

-  nekvalifikovaní sú  10 
učitelia ( študujú 6  ), 
- výsledky v Monitore 9 
   Dlhodobo nad priemer SR 

  (do 30 rokov)  
- zvýšiť % kvalifikovanosti 
   učiteľov  ( t. č. je 96,8 % ) 
- umožniť rozširujúce štúdium 
  cudzieho jazyka učiteľom 
  1. stupňa ZŠ, 
- neklesnúť v úspešnosti  
  Monitoru 9 pod priemer SR,  

  školských vzdelávacích  
  programov, 
- realizovať vlastný systém 
  kariérneho rastu učiteľov, 
- dosiahnuť vyššiu úroveň 
  práce metodických útvarov, 
- zvýšiť celkovú úroveň  
  výsledkov testov žiakov, 

Personálne zabezpečenie 
činnosti súvisiacich 
s prácou základných škôl 
 
 
 
 

kvalitná práca koordinátorov 
voľného času,  zdravotnej  
výchovy a protidrogovej  
prevencie, asistentov učiteľa, 
výchovných poradcov,  THP 
pracovníkov a metodických 
útvarov napomáha školám  
plniť vlastné Plány práce 
školy pre bežný školský rok 

- zaviesť jednotný register 
  žiakov školy od  O –tého roč., 
- zintenzívniť kontrolnú  
   a hospitačnú činnosť 
   riaditeľov škôl a ich 
   zástupcov najmä v edukačnej 
   oblasti, 
- zvýšiť náročnosť na prácu 
  školníkov a údržbárov škôl 

- vyškoliť pre prácu s PC a  
   zabezpečiť základnú IKT  
   gramotnosť  všetkých  
   pedagogických 
   zamestnancov , 
- starostlivosť o talenty 
   umocňovať výraznejším 
   zapájaním odborníkov do 
   spolupráce so školou 

Materiálno-technická 
 
 
 
 
 

za ostatných 5 rokov nastalo 
výrazne zlepšenie stavu škôl 
( náklady na údržbu vzrástli  
trojnásobne ), ako aj ich 
interiérového  vybavenia, UP 
a IKT technikou, včítane 
školských kuchýň a jedálni  - 
vybavenie novou technikou 
a strojmi. 

- realizovať projekty ROP pre 7 
   ZŠ infraštruktúra vzdelávania 
  v prípade ich schválenia, 
- dokončiť výstavbu ihrísk, 
- pokračovať v modernizácií 
   vybavenia škôl  UP, IKT, 
   školským nábytkom a ŠJ 
   novým technologickým  
   vybavením. 

- na školách, kde neboli  
úspešné projekty ROP  
postupne      opraviťstrechy, 
vymeniť okná a zatepliť 
budovy, 

- revitalizovať audiovizuálnu  
  techniku a učeb. pomôcky.   

 
 Dosiahnutie stanovených cieľov bude úspešné len za predpodladu  aktívneho prístupu vedení 
škôl, vhodnou motiváciou všetkých zamestnancov a vytváraním optimálnych podmienok, 
včítane hospodárneho využitia finančných prostriedkov z rozpočtových i mimorozpočtových 
zdrojov.    
 
 
Návrhy a opatrenia 
 

Na základe potrieb praxe, v  zmysle záverov analýzy súčasného stavu a  plánovaných 
cieľov rozvoja bude potrebné : 

 
1.  Zodpovedne na každej základnej škole podľa vlastných špecifík vypracovať  v úzkej 
súčinnosti s metodickými útvarmi škôl Školský vzdelávací program korešpondujúci s ISCED 
1 ( pre 1. stupeň ZŠ ) a ISCED 2 ( pre 2. stupeň ZŠ ) postupne od 1. ročníka, resp. 5. ročníka  
každoročne vždy k 1. septembru pred začiatkom školského roka. 
Termín : v texte 
Zodpovední : riaditelia základných škôl. 
 
2.  Vytvárať kapacitné, priestorové a materiálne podmienky pre aplikovanie nových 
moderných vyučovacích metód a foriem práce s deťmi v škole i v záujmovej činnosti. V širšej 
miere uplatňovať vyučovanie EUR, t. j. evokácia - vybavovanie už osvojených vedomostí, 
uvedomenie -prijímanie nových informácií, reflex – upevňovanie učiva a spracovávanie 
vedomosti. 
Termín : školský rok 2008/2009 a stále 
Zodpovední : riaditelia základných škôl. 
 
3.  Dbať na poznanie histórie školy, pestovať hrdosť žiakov i zamestnancov školy na 
dosiahnuté úspechy kolektívov i  jednotlivcov v rôznych oblastiach, na výsledky vo 
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vedomostných testoch, v rôznych športových, umeleckých a iných súťažiach a tieto výsledky 
primerané propagovať. 
Termín : ihneď a stále. 
Zodpovední : riaditelia základných škôl. 
 
4.  Naďalej pokračovať v činnosti tried pre nadaných a talentovaných žiakov a neustále 
vyžadovať vysokú profesionalitu pedagogických i ostatných zamestnancov v tejto oblasti. 
Mimoriadnu pozornosť venovať výučbe cudzích jazykov, športovým triedam a projektu 
INFOVEK. Vytvárať podmienky pre interaktívne vzdelávanie na báze multimediálnych 
prostriedkov IKT, internetovej televízie a televzdelávania ( využitie projektu SANET ) .  
Termín : v texte. 
Zodpovední : riaditelia základných škôl. 
 
5.  Realizovať projekty ROP, ktoré podali školy na čerpanie z fondov EÚ, ale aj menej 
rozpočtovo náročne projekty zamerané na skvalitnenie materiálneho vybavenia školy a 
vytváranie podmienok pre rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít v škole i mimoškolskej 
činnosti.  
Termín : ihneď a stále. 
Zodpovední : riaditelia základných škôl. 
 
6.  Vypracovať a v Pedagogicko-organizačných pokynoch Školského úradu a oddelenia 
školstva, mládeže a športu zverejniť systém hodnotenia škôl  ( hodnotiacich kritérií ), do 
ktorého okrem iného zahrnúť podmienky a aktivity školy v oblasti rozvíjania nadaných detí 
a mládeže,  starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného a menej podnetného 
prostredia, účasť a výsledky na rôznych aktivitách a súťažiach postupového charakteru, ale 
i organizovaných zriaďovateľom škôl a pod. 
Termín : september 2008  
Zodpovedná : PhDr. Ľubica Šefčíková, vedúca Školského úradu a oddelenie školstva, 
mládeže a športu. 
 
7.  Udržiavať vytvorený portál škôl a školských zariadení, ktorý permanentne aktualizovať a 
využívať na propagáciu výsledkov škôl a na prezentáciu ponuky škôl a školských zariadení 
smerom k širokej rodičovskej verejnosti. 
Termín : ihneď a stále. 
Zodpovední : riaditelia základných škôl. 
 
8.  Pri   zabezpečovaní  starostlivosti  o  deti  so   špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími  
potrebami( ŠVVP ) dosiahnuť plynulú spoluprácu škôl a rodičov s cieľom ukončiť živelnú 
integráciu, čiže zaškoľovať deti a žiakov so ŠVVP v školách, kde sú na to vytvorené 
personálne, priestorové i materiálny podmienky. Platí to aj pre detí s autistickým syndrómom.  
Termín : ihneď a stále. 
Zodpovední : riaditelia  škôl. 
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4. 3  Základné umelecké školstvo 
 

Základné umelecké školy ako ustanovizne záujmového vzdelávania poskytujú mladej 
generácii i dospelým možnosť rozvinúť svoj prirodzený talent v niektorom z umeleckých 
odborov hudby, tanca, výtvarného alebo literárno-dramatického umenia a umožňujú žiakom 
pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni škôl umeleckého zamerania, prípadne 
postupne sa kvalifikovať aj na profesionálny výkon umeleckého povolania.  

Žiakmi ZUŠ sú najmä žiaci  základných škôl, ale aj deti predškolských zariadení, žiaci 
a študenti stredných a vysokých škôl a dospelí. 
Štúdium sa organizuje ako individuálne alebo skupinové, končí záverečnou skúškou a žiak, 
resp. zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ. 

Základné umelecké školy ako školy polyestetického charakteru sú významným 
kultúrno-výchovným činiteľom spoločenského prostredia a vo výchove žiakov mimo 
vyučovania majú dôležité miesto. 

Ich významný prínos je aj z hľadiska kultúrno-spoločenského života mesta kde má 
ZUŠ svoje nezastupiteľné miesto ako najväčší prispievateľ hodnotných kultúrnych 
programov.  
 
Umelecké školstvo v meste Spišská Nová Ves 
 
        1. septembra  1940  bola v  Spišskej Novej Vsi  so  súhlasom  Ministerstva  školstva  
zriadená súkromná hudobná škola, v ktorej začal vyučovať Koloman Takács s tromi 
kvalifikovanými silami.  Počet žiakov bol v tom roku asi 60.  Dňa 20. 2. 1947 prevzal vedenie 
školy hudobný skladateľ Ján Móry. Počas jeho  vedenia sa  zvýšil počet žiakov na  200  
a počet učiteľov na sedem.  Mestská hudobná škola bola v  roku 1951 poštátnená a  učiteľský 
zbor prešiel  do štátnej služby. Riaditeľom Ľudovej školy umenia od  1. 1. 1960 sa stal Jozef 
Gurka a výtvarný odbor viedol Ján Polom. Po odchode do dôchodku ho nahradil akademický 
sochár  Ladislav Kacvinský.  Škola sa rozrastala počtom žiakov aj  pedagógov. Okrem  
dychovej  hudby,  ktorú  viedol  Ivan  Kováčik,  bol  na  škole  aj  sláčikový orchester   pod   
vedením   J.  Havaša,   ktorý   sprevádzal  sólistov  na  absolventských  koncertoch a  
reprezentoval  mesto  na  rôznych  súťažiach.  V školskom roku 1974/75 bol do funkcie 
riaditeľa menovaný   Rudolf  Tirpák.  Učitelia  svoju   umeleckú   aktivitu   prezentovali   
predovšetkým   na učiteľských koncertoch a prácou v rôznych súboroch.  Sláčikové oddelenie 
zviditeľňovali „Spišský komorný súbor“ a  ľudová  hudba folklórneho súboru „Čačina“, ktoré 
existuje dodnes. V školskom roku  1975/76  navštevovalo školu  596  žiakov v hudobnom  a  
výtvarnom odbore.  1. 9. 1976  bol založený tanečný odbor  a  od  1. 9. 1977  aj  literárno-
dramatický  odbor  a  tým sa škola stala plne organizovanou ĽŠU so všetkými štyrmi 
odbormi. 
 Z  celospoločenských  zmien  po  roku  1989  vyplynuli  aj  zásadné  zmeny  vo  vedení  
ZUŠ. Radikálnou zmenou bolo rozdelenie ZUŠ na dve samostatné školy. Pod vedením  
Rudolfa  Tirpáka sa odčlenili 8 učitelia a vznikla ZUŠ s rozšírenou estetickou výchovou          
(ZUŠ-REV). Druhá časť si zachovala klasický charakter a  ďalej  pracovala  pod vedením  
riaditeľky  Evy  Šterbákovej,  ktorá bola  do  funkcie  menovaná  1. 7. 1991. V pedagogickom  
zbore  ostalo  18  interných  a  4 externí učitelia. Obidve školy sa rozvíjali samostatne až do 
septembra 2007. 
 Sídlo škôl sa za posledných 20 rokov niekoľko krát menilo, nakoľko charakter práce 
školy si vyžadoval špecifické podmienky.          

V súčasnosti škola  sídli  na  Fabiniho  ul. 1,  v budove, ktorá je národnou kultúrnou 
pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 607. Postavená 
bola v roku 1899 ako internát  pre  deti  zamestnancov  Košicko-bohumínskej železnice. 
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Objekt neprešiel výraznými zmenami,  ktoré  by  závažnejšie  zmenili  charakter  stavby.  
Doterajšie  stavebné  zásahy sa týkali  prevažne  údržbárskych  prác  a  menších  úprav.  
V roku  1969  bolo  v objekte  zavedené ústredné vykurovanie,   realizovala   sa   výmena  
azbestocementovej  krytiny  za  plechovú,  opravy   fasád a komínov. V roku  1981  bola  
prestavaná  telocvičňa  na  jedáleň  so  zázemím.   

Od  roku  1995 keď sa viacerých sťahovaniach  začala prevádzka Základnej umeleckej 
školy s budove na Fabiniho ul.1.,  boli staticky posudzované stropy nad prvým podlažím.  
V roku 2002 bola realizovaná plynofikácia kotolne, pričom niektoré časti objektu sú naďalej  
vykurované  gamatkami. V  budove ZUŠ je t.č. zriadená   koncertná sála, odborné učebne,  
kancelárie  a  byt. V interiéri  sa  zachovalo  niekoľko  hodnotných  detailov  ako  štuková 
výzdoba stropu hlavného schodiska,  niektoré  pôvodné  dvere,  zábradlia  schodísk.  Objekt  
dopĺňa parková úprava s čiastočne zachovaným oplotením. 
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že zastavaná plocha podľa listu vlastníctva predstavuje 
2 488,5 m2 a zatrávnená plocha 1 645 m2. Celková úžitková plocha nadzemných podlaží je 
1 809 m2, z toho plocha tried  1 344 m2.   Podzemná plocha má 612 m2 a prenajímaná plocha 
111,4 m2. Zdrojom tepla je vlastná kotolňa s výkonom  0,00035 GJ. Obvodový plášť budovy 
je tehla. Krov je drevený väznicový, strecha valbová. Rozvody: len studená voda, elektrina, 
plyn, telefón a ÚK.  Budova si vyžaduje minimálne tieto opravy :   
     - nový náter na plechovej streche 
                          - výmena starých okien za nové 
                          - vyrovnanie podláh v triedach a kontrola ich statiky 
                          - výmena vykurovacích telies ( radiátorov ) 
                          - výmena nevyhovujúcej elektrickej siete ( je preťažená ).    

 
 

Obsahové zameranie ZUŠ a ZUŠ REV 
 

Základná umelecká škola poskytuje v zmysle platných právnych noriem  umelecké 
vzdelávanie v štyroch umeleckých odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-
dramatickom.  Pripravuje žiakov a študentov na ďalšie štúdium umeleckého zamerania – 
stredné odborné školy, konzervatóriá.  
Dieťa sa prihlasuje na jeden odbor, v ktorom sa realizuje jeho umelecké vzdelávanie. Štúdium 
sa ukončuje absolventskou skúškou. 
Žiaci školy sa zúčastňujú regionálnych, celoslovenských i medzinárodných podujatí a súťaží 
kde dosahujú veľmi pekné umiestnenia. Ľudový súbor Špievanka je známy aj mimo regiónu 
Spiša, práce výtvarníkov zdobia steny mnohých významných  štátnych i kultúrnych inštitúcií. 
Absolventi školy sú veľmi dobre pripravení na umelecké štúdium a mnohí sú úspešní 
absolventi VŠMU, VŠVU a iných škôl.                    
 
 Koncepcia alternatívnej ZUŠ REV sa odlišuje od klasickej ZUŠ hlavne širokým záberom 
estetickej výchovy a jej absolventom uľahčuje štúdium na všetkých typoch škôl a pomáha im 
úspešne sa zaradiť do života a praxe. Žiaci sú vzdelávaní v hudobnom, výtvarnom, literárno-
dramatickom a tanečnom odbore. Popri hlavnom odbore si žiaci v dvojročných cykloch volia 
aj ostatné zo spomenutých odborov, to znamená, že hudobník sa naučí hrať klasickú, tanečnú, 
ľudovú či cirkevnú hudbu a popri tom získava základy spoločenského, klasického či 
ľudového tanca, učí sa umeleckému slovnému prednesu, kultúre jazyka, spoznáva techniky 
a obsah výtvarného umenia – to všetko formou skupinového vyučovania. Odbory nepracujú 
izolovane, ich činnosť sa navzájom prepája a deti sa takto zbližujú. Štúdium má aj tú výhodu, 
že žiaci prejdú všetkými odbormi a majú možnosť posúdiť svoje nadanie, záujem a počas 
štúdia môžu zmeniť hlavný odbor vo všetkých variantoch. Napríklad, ak sa výtvarník prejaví 
lepšie v hudbe, pokračuje v jej štúdiu.  
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Počet žiakov v základných umeleckých školách
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ZUŠ ZUŠ REV

Koncepciu ZUŠ REV realizuje viacero škôl na Slovensku i v zahraničí.  
 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že obe základné umelecké školy sídlili v jednej budove,  v  ZUŠ 
stúpal počet detí  a v  ZUŠ REV postupne  klesal,  mestské zastupiteľstvo prijalo  v  roku  
2007  uznesenie ktorým bola ZUŠ REV zmysle  Smernice  MŠ SR  č. 1/2004  vyradená zo 
siete škôl a školských zariadení a následne zrušená, pričom  koncepcia rozšírenej estetickej 
výchovy ostala   zachovaná.  
V súčasnosti Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi realizuje obe koncepcie a dieťa, 
resp. rodič má možnosť voľby klasickej formy ZUŠ , alebo alternatívnej koncepcie ZUŠ 
REV. 
Tento stav je vyhovujúci a bude záležať na záujme o tú-ktorú alternatívu, ako sa budú rozvíjať 
a  napredovať.  
 
Prehľad počtu žiakov a zamestnancov v základných umeleckých školách 
 

Škola Počet 
žiakov 
2003/04 

Počet 
žiakov 
2004/05 

Počet  
žiakov 
2005/06 

Počet 
žiakov 
2006/07 

Počet 
žiakov 
2007/08 

Počet 
zamestn. 
2003/04 

Počet 
zamestn. 
2004/05 

Počet 
zamestn. 
2005/06 

Počet 
zamestn. 
2006/07 

Počet  
zamestn. 
2007/08 

ZUŠ 673 708 825 804 1218 24,8 24,1 24,1 27,7 52 
ZUŠ REV 562 530 521 478 – 20,8 20,7 20,3 22,8 – 
S p o l u : 1235 1238 1346 1282 1218 45,6 44,8 44,4 50,5 52 

 
 

 
Personálne zabezpečenie. 
 

V školskom roku 2007/2008 v základnej umeleckej škole vyučuje 47 pedagógov. Z nich je 36 
kvalifikovaných, čo predstavuje 76,6 %  a 11 nekvalifikovaných  - 23,4 %.  Z toho počtu  3 
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učitelia sú  vysokoškolsky  vzdelaní,  ale  neučia  svoju  aprobáciu  (skončená  hudobná  
výchova ale učia hudobný nástroj) , ďalší 4 študujú a 4  si nedopĺňajú kvalifikáciu. 
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Prehľad o výsledkoch na súťažiach v školskom roku 2006/07. 
 

Hodnotiace kritérium Z U Š Z U Š   R E V 
1. miesto v okresnom kole Slávik Slovenska 2007 – jedno 1. miesto 

  Ekovýkres, ekoplagát 2007 – dve 1. miesta 
Detská divadelná tvorivosť – tri 1. miesta 

Slávik Slovenska  - jedno 3. 
miesto 

1. miesto v krajskom kole Divertimento musicale 2007 – dve 1. miesta  
1. – 3.  miesto v celoslovenskom kole Divertimento musicale 2007 Hlavná cena   poroty  

Hnuštiansky akord – 1. miesto 
Klavírna Orava – 2. miesto 
Zimná kalokagatia 2007 – 2. a 3. miesto 
Zelený ojektív Zvolen – 3. miesto 

Gitarová súťaž v Bojniciach 
- jedno 1. miesto a laureát súťaže 
- jedno 3. miesto 
 

Umiestnenie v medzinárodných 
súťažiach 

Medzinárodný gitarový festival Ivana Ballu  
- 5. miesto 
Medzinárodný festival Staré nôty mladých strún   
Európy – ocenenie. 

Festival Ivana Ballu v Dolnom  
Kubíne – dve 2. miesta 

 
Vybavenosť školy učebnými pomôckami a odbornými učebňami. 
 

         Didaktická technika je nedostačujúca. Najmä na hudobnom odbore je nutné skvalitniť 
nástrojové vybavenie. Pianína, ktoré majú 50 rokov sú už značne opotrebované a každoročne 
si vyžadujú nákladnú finančnú údržbu. Podobná situácia je aj u ostatných hudobných 
nástrojov. Každoročne z prostriedkov rodičovského združenia sú hradené opravy, zakúpenie 
notového materiálu, notových stojanov či nových hudobných nástrojov v hodnote do 300 tis. 
Sk. Tiež náklady spojené  s účasťou na súťažiach – účastnícky poplatok, cestovné, strava či 
ubytovanie pre žiaka i pedagóga sú hradené z prostriedkov rodičovského združenia. 
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Stav odborných učební je nasledovný: 
 

   * tanečný odbor – chýbajú sprchy, sklad na úschovu kostýmov. V suteréne sú prázdne  
miestnosti, ale z dôvodu vysokej vlhkosti nie je možné využívať priestory na 
skladovanie z dôvodu znehodnotenia 

* výtvarný odbor – v triedach je nevhodné a nedostatočné osvetlenie. Chýbajú umývadlá,  
teplá voda a skladové  priestory.  

* na hudobnom odbore sú potrebné triedy pre nácvik rôznych súborov a kapiel. Je 
nevhodné,  aby učiteľ v triede,  ktorá je kapacitne uspôsobená len na individuálne 
vyučovanie, učil aj kolektívne, kde je 10 – 20 žiakov (tanečná  kapela, ľudovka, 
spevácky zbor). V predmete hudobná náuka vyučovanie absolvujú deti od 6 do 15 
rokov. V triede je len jedna veľkosť lavíc a stoličiek. 

* literárno-dramatický odbor – veľmi slabé osvetlenie triedy a chýba sklad úschovy   
kostýmov a rekvizít. 

 

Pozitíva,  negatíva a odporúčania na úseku základných umeleckých škôl. 
 

a) v oblasti riadenia :  
veľkým pozitívom je, že po zlúčení ZUŠ a ZUŠ REV je v jednej budove jedna  riaditeľka 
a dvaja zástupcovia – garanti jednotlivých koncepcií.. Riaditeľka školy má absolvovanú 
prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Negatívom je nadmerná administratívna 
preťaženosť riaditeľky školy, ktorá okrem pedagogického úväzku v triede, vybavovaniu 
základnej agendy školy musí veľa pracovného času venovať kontaktu s rodičmi detí, ktorých 
je takmer  tisíc.    
 b) v personálnej oblasti : 
negatívom je fakt, že 4 nekvalifikovaní učitelia si ďalším štúdiom nezískavajú potrebnú 
kvalifikáciu, pozitívom je skutočnosť, že pedagogický kolektív tvoria skúsení odborníci, ktorí 
už dosiahli veľa pekných výsledkov, svojou prácou a výsledkami dobre reprezentujú nielen 
ZUŠ, ale i mesto Spišská Nová Ves na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.        
c) v pedagogickej práci :  
rezerva je v zapájaní sa učiteľov do priebežného vzdelávania (v minulom školskom roku 
neabsolvoval ani jeden pedagogický zamestnanec) - výsledok práce MPC, ale  kompenzujú to 
jednorazové metodické podujatia pod garanciou ŠÚ Spišská Nová Ves a SŠÚ Smižany, 
ktorých sa v školskom roku 2006/07 zúčastnilo zo ZUŠ 22 a ZUŠ REV 4 pedagógovia. Veľmi 
príkladná je spolupráca učiteľov ZUŠ so školami a s miestnymi kultúrnymi inštitúciami. 
Kvalitu práce pedagógov odzrkadľuje vysoká úspešnosť žiakov ZUŠ pri prijímaní žiakov na 
stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním a už uvedené výsledky na súťažiach . 
Odporúčame  prijať učiteľa, ktorý ovláda prácu s vypaľovacou pecou a žiaci by mohli vyrábať 
úžitkové predmety ktoré by mesto mohlo využiť ako prezenty pre hostí a vzácne návštevy.       
d) v materiálno-technickej oblasti :  
prioritne bude potrebné riešiť nutné opravy strechy a interiéru budovy školy a postupne 
výrazne zlepšiť stav odborných učební a vybavenia tried učebnými pomôckami včítane 
didaktickej techniky. Zlepšiť materiálno technické vybavenie školy bude možné za 
predpokladu že sa zvýši podiel čerpania z podielových daní mesta zo súčasných 70 % aspoň 
na úroveň 90 %, ktorú majú garantovanú  neštátne  (súkromné a cirkevné ) školské zariadenia. 
Rekonštrukcia objektu (výmena okien, oprava strechy a fasády) vyžaduje vyčlenenie 
účelových  investičných prostriedkov  mesta.   
Odporúčame  zriadiť počítačovú grafickú učebňu ktorá by reagovala na požiadavky súčasnej 
doby.  
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Predpokladaný vývoj základnej umeleckej školy 
 
         Vzhľadom na limitovanú kapacitu objektu ZUŠ je možné v prípade zvýšeného záujmu 
o vzdelávanie v ZUŠ, využívať kapacity základných škôl (úpravou priestorov tried, malých 
telocviční a pod. na činnosť odboru tanečného, literárno - dramatického, výtvarného a pod.) 
podobne, ako je to v súčasnom období praktizované v priestoroch ZŠ Hutnícka.  
         V krátkodobom časovom horizonte sa črtá takáto možnosť pre výtvarný odbor 
v priestoroch ZŠ Komenského ul., tanečný, alebo literárno-dramatický odbor v priestoroch ZŠ 
Z. Nejedlého a aj ZŠ Lipová ul. je pripravená vytvoriť priestory pre elokované pracovisko. 
Týmito opatreniami by sa umožnilo najmä mladším vekovým skupinám (6 až 8 ročným 
deťom), ktorých rodičia pre nedostatok možnosti sprevádzať deti zo sídliska do centra mesta, 
zapojiť do umeleckého vzdelávania a rozvíjať ich  talent. 
           Ďalším významným cieľom v krátkodobom časovom horizonte je dokončiť  projekt 
PALAIS – inovatívne stratégiu pri ochrane kultúrneho dedičstva a projekt revitalizácie 
objektu a opravy budovy (nový náter na streche, výmena okien, zateplenie, vyrovnanie podláh 
v triedach, výmena vykurovacích telies, výmena elektrickej siete) a realizovať nevyhnutnú 
údržbu v interiéri školy. Časť rozpočtovaných prostriedkov použiť na nákup školského 
inventára (školský nábytok, učebné pomôcky, hudobné nástroje) a časť na nevyhnutné opravy 
( hygienické maľby, oprava osvetlenia atď.). 
         V dlhodobom časovom horizonte bude nutné zmodernizovať a dokompletizovať učebné 
pomôcky pre jednotlivé odbory ZUŠ,  vybaviť školu novými hudobnými nástrojmi 
a zrealizovať generálnu opravu budovy ZUŠ. Pre splnenie toho zámeru pokúsiť sa získať aj 
mimorozpočtové prostriedky z európskych fondov. 

 
Návrhy a opatrenia 
 
1.  Pokračovať v koncepcii základnej umeleckej školy s rozšírenou estetickou výchovou 
a vytvárať rovnocenné podmienky pre klasický typ ZUŠ a pre ZUŠ REV po stránke 
personálnej, materiálnej i organizačno - riadiacej. 
Termín: stály. 
Zodpovedná : riaditeľka ZUŠ 
 
2.  Intenzívne spolupracovať so základnými školami, centrom voľného času , mestským 
kultúrnym strediskom a ďalšími výchovno-vzdelávacími a kultúrnymi  inštitúciami pri rozvoji 
umelecky nadaných detí a mládeže, pri príprave a usporiadaní rôznych kultúrnych 
i spoločenských podujatí, pri zlepšovaní podmienok pre talentované deti a mládež. 
Termín : stály. 
Zodpovedná : riaditeľka ZUŠ 
 
3.  Rozšíriť počet elokovaných tried na základných školách na sídliskách v meste minimálne 
o 2 triedy ( na sídlisku Mier o triedu výtvarného odboru a na sídlisku Tarča o triedu odboru 
tanečného, resp. literárno-dramatického  - podľa záujmu detí a rodičov ). 
Termín : september 2008 
Zodpovední : riaditeľka ZUŠ a riaditeľky ZŠ Komenského ul. a ZŠ Lipová ul.    
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4.4.Školské zariadenia: 
 
4.4.1 Centrum voľného času ( CVČ) 
 
CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež a dospelých s celoročnou 
prevádzkou. Predstavuje vyšší  stupeň starostlivosti o deti a mládež vo voľnom čase. Centrá 
vytvárajú podmienky pre neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-
vzdelávaciu, športovú, turisticko-rekreačnú a záujmovú činnosť v priebehu celého 
kalendárneho roka vrátane školských prázdnin. Plnia významnú funkciu v prevencii pred 
negatívnymi vplyvmi prostredia  a  sociálno-patologickými javmi. 
Výchovno - vzdelávacia  činnosť sa realizuje formou: 
-   pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch 
-   príležitostnej činnosti formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí 
-  spontánnej činnosti 
-  prázdninovej činnosti 
-  organizovaním predmetových olympiád a vedomostných súťaží  
- organizovaním školských športových postupových súťaží okresného, resp. krajského, alebo  

celoslovenského kola  
          
Centrum voľného času Adam 
História Centra voľného času Adam, ako školského zariadenia, ktorého podstatnou náplňou je 
organizovanie a realizácia voľnočasových aktivít detí a mládeže siaha až do roku 1953, kedy 
bol 6. júna slávnostne otvorený Okresný dom pionierov a mládeže a jeho prvým riaditeľom 
bol Štefan Staňa. Najdlhšie pôsobiacim riaditeľom ODPaM bol Mgr. Pavol Graus. Pred ním 
vo funkcii riaditeľa pôsobili: A. Oláhová, P. Fabián, A. Franko, V. Šabeková a po ňom Mgr. 
J. Brezovský,  Mgr. J. Sopko a súčasný riaditeľ Ing. Ivan Pirník. Prvé roky boli hľadaním 
foriem, metód a náplne práce, ktorá prešla v ODPaM mnohými obsahovými a organizačnými 
zmenami. V roku 1959 sa ODPaM presťahoval z budovy na ul. Svobodu do budovy 
Hospodárskej školy. Rozšíril sa počet záujmových útvarov a aktivít akými boli: Červená ruža 
– spevácka súťaž, výstava herbárov, fotovýstavy, Spievanky, spievanky,  elektrotechnické 
súťaže, modelárske súťaže, športové súťaže, Partizánsky samopal, kresba na asfalt, výlety, 
besedy, oslavy MDD a pod. V roku 1976 sa ODPaM presťahoval do terajšej budovy na 
Levočskej ul.  
         Po roku 1989 sa následníkom ODPaM stáva Centrum voľného času Adam. Okrem 
tradičnej náplne – organizovania činnosti záujmových útvarov a rôznych podujatí pre deti 
pribudli predmetové olympiády a športové olympiády nielen na okresnej úrovni, ale aj krajské 
kolá (napr. v ostatnom čase vo volejbale dievčat, orientačnom behu a plávaní). CVČ Adam 
má výrazný podiel na organizovaní, alebo spoluorganizovaní podujatí akými sú: Mesto 
deťom, Šarkania show, Ples CVČ, Čaro Vianoc, Mikuláš v rodinách a organizáciách, Slávik 
Slovenska, Večerný beh mestom, Olympiáda deti materských škôl, Zimná Kalokagatia, 
Plavecká štafeta, Beh Olympijského dňa, Spišské športové hry deti a mládeže, Dni cyklistiky 
na Spiši, Aerobic maratón, Slávnostná akadémia pre víťazov okresných súťaží a iné. 
        V rámci racionalizačných opatrení boli v roku 2005 Centrum voľného času Adam na 
Levočskej ul. 14  a Školské stredisko záujmovej činnosti Domček (pôvodne na ul. J. Hanulu) 
na Hviezdoslavovej ul. 48 zlúčené do jedného právneho subjektu s tým, že ŠSZČ bolo 
vyradené zo siete škôl a školských zariadení a následne uznesením MsZ zrušené a  stalo sa 
elokovaným pracoviskom CVČ so zameraním na stredoškolskú mládež. Zjednodušilo sa 
ekonomické i organizačné zabezpečenie činnosti zariadenia. 
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Počet členov v záujmových útvaroch
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Prehľad o počte záujmových útvarov, počte členov v ZÚ a počte zamestnancov. 
 
Školský        CVČ   ŠSZČ  
rok          Počet  

záujm. útvarov 
Počet členov 
     v ZÚ 

Počet zamestnancov 
pedagog.  nepedag. 

      Počet 
záujm. útvarov 

Počet členov 
       v ZÚ 

Počet  zamestnancov 
Pedagog.  nepedagog. 

2002/03  60    635     13         4  22 218   6            1 
2003/04  66   940     15         4 21 199   6            1 
2004/05  73 1062     17         4 39 295   6            1 
2005/06  79 1 116     19         5 – – – 
2006/07  84 1 120     19         5 – – – 
2007/08 106 1 686     20         5 – – – 
2008/09 

plán 
110 1 730     20         5 – – – 

    
        Uvedený prehľad potvrdzuje vyvážený stav v pomere počtu členov záujmových útvarov 
a počtu zamestnancov CVČ najmä v posledných rokoch.     

 
 
 
Personálne zabezpečenie. 
  
      V Centre voľného času Adam v súčasnosti pôsobí 25 zamestnancov, z toho 22 
pedagogických, z nich jedna je na MD, jedna dlhodobo práceneschopná a 5 nepedagogických 
zamestnancov. Jeden pedagogický zamestnanec má 0,5 úväzok. Vysokoškolské vzdelanie má 
ukončené  10 zamestnancov, jeden  nespĺňa kvalifikačné predpoklady, ale diaľkovo študuje na 
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VŠ. Priebežného vzdelávania sa nezúčastnil v školskom roku 2006/07 žiaden pedagogický 
zamestnanec, jednorazové vzdelávacie podujatia absolvovali 3 pedagogickí zamestnanci. 
 
 
Údaje z pasportizácie a prehľad o IKT v CVČ. 
 
Počet počítačov celkom : 30 , z toho pre členov záujmových útvarov  : 19 
                                                           v užívaní vychovávateľov CVČ  :   6                            
                                                           v užívaní ostatných pracovníkov :   3 
                                                           playstation – členovia ZÚ            :   2 
 
Počet fotoaparátov celkom : 3, z toho v užívaní vedúcich záujmových útvarov   :      0 
                                                              vychovávateľmi pre dokumentárnu činnosť : 3 
                                                 

Počet videokamier celkom : 1  využívaná vo výchovno-vzdelávacom procese i pre 
                                                  dokumentárnu činnosť zariadenia. 
 
Videoprojektory :    2       
 Diaprojektory :   2          
Počet aparatúr ozvučenia  :     3           
Veža :      1                                            
Počet premietacích prístrojov :  1       
magnetofóny :    4 
 
Pozitíva a negatíva na úseku CVČ. 
 
Za pozitívne možno v činnosti Centra voľného času Adam považovať: 
a) v oblasti riadenia:  
veľmi dobrú  spoluprácu  s  mestom  a  mestskými  organizáciami  a  školami,  
reagovanie  na  výzvy  a využívanie  projektov zameraných na prácu s deťmi zo sociálne málo 
podnetného prostredia 

                    rôzne formy zviditeľňovania práce CVČ a úspešné získavanie vzdelávacích poukazov.  
b)  v personálnej oblasti:  
zaškoľovanie viacerých pracovníkov pre prácu s projektmi, ich vypracovaním a predkladaním  
c) v pedagogickej práci : 
 systematickú a pravidelnú prácu s deťmi a mládežou v meste formou pravidelnej činnosti 
záujmových útvarov a formou organizačne dobre pripravených jednorazových podujatí. 
Cenný je širokospektrálny záber záujmových útvarov a profesionálny prístup k príprave 
všetkých športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v meste. 
d) v materiálno-technickej oblasti:  
cieľavedome zlepšovanie pracovných podmienok modernizáciou  učební.    
Významný prínos pre činnosť CVČ má zakúpenie motorového vozidla na prepravu osôb 
i materiálu. 
 
Rezervy vidíme aj s vedením CVČ  v  : 
a) v oblasti riadenia:  
v plánovaní a organizovaní väčšieho počtu zábavno-tanečných aktivít o ktoré majú mladí 
ľudia záujem, získavaní väčšej sumy finančných prostriedkov na preventívne podujatia 
b) v personálnej oblasti:   
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vo zvyšovaní kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov, ich účasti v ďalšom štúdiu 
s cieľom obohatenia vlastného vzdelanostného potenciálu, v zdokonaľovaní sa pri práci s PC  
a získavaní mladých, ktorým nechýba chuť a elán  pre prácu s mládežou a deťmi. 
c) v pedagogickej oblasti:  
niektorým pedagogickým pracovníkom chýba väčšia zanietenosť pre aktivity a prácu 
s mládežou vo voľnom čase, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje výsledný výchovný efekt, 
iným pracovníkom chýba schopnosť využívať moderné formy a metódy práce s deťmi 
a mládežou, čo má tiež vplyv na celkovú kvalitu pedagogického pôsobenia. 
d) v materiálno-technickej oblasti:  
z dôvodu, že CVČ chýbajú ihriská a telocvičňa s regulárnymi rozmermi využíva pre športovú 
činnosť a súťaže telovýchovné zariadenia škôl v meste.  
Chýba vybavenie modernou výpočtovou technikou ktorá umožňuje reagovať na požiadavky 
modernej doby. 
 
Predpokladaný vývoj CVČ 
 
        Centrum voľného času Adam, ktoré organizačne, materiálne i  personálne zabezpečuje 
pravidelnú záujmovú činnosť pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ  a je garantom mnohých 
jednorazových podujatí, včítane organizovania postupových vedomostných, kultúrnych 
i športových súťaží potrebuje pre svoj  rozvoj: 
       V krátkodobom časovom horizonte zaškoliť všetkých zamestnancov pre prácu s IKT 
a zvýšiť počet PC najmenej o 12, modernizovať učebne a priestory pre pravidelnú záujmovú 
činnosť. 
       V dlhodobom časovom horizonte vypracovať a pristúpiť k realizácii projektu zameraného 
na celkovú generálnu opravu budovy (strecha, fasáda, výmena okien, podlahoviny 
v miestnostiach ako aj  výmena osvetlenia) na Levočskej ul. Viac ako doposiaľ využívať pre 
pravidelnú činnosť záujmových útvarov kapacitné možnosti základných škôl a budovu na 
Hviezdoslavovej ul.  Tieto zámery zakomponovať do vlastného koncepčného materiálu 
 
 
Návrhy a opatrenia 
 
     V súlade s Koncepciou štátnej politiky voči deťom a mládeži v SR na roky 2008 až 2013 
zahrnúť do akčných plánov CVČ Adam Spišská Nová Ves na jednotlivé roky tieto opatrenia:   
 
1. Sústavne vytvárať primerané podmienky na kvalitnú prácu s deťmi a mládežou v CVČ 
z pohľadu personálneho a materiálneho zabezpečenia pri zohľadnení vlastných špecifík. 
Termín : v texte. 
Zodpovedný : Ing. Ivan Pirník, riaditeľ Centra voľného času Adam. 
 
2. Úzko spolupracovať so školami, výchovno-vzdelávacími subjektami, mimovládnymi 
organizáciami i inými inštitúciami v meste  v oblasti práce s deťmi a mládežou. Mimoriadnu 
pozornosť pri tom dávať na systematickú a pravidelnú prácu záujmových útvarov a kvalitu 
prípravy tradičných podujatí, miestneho, regionálneho i celorepublikového charakteru.  
Termín : ihneď a stále. 
Zodpovedný : Ing. Ivan Pirník, riaditeľ Centra voľného času Adam. 
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3   Z poverenia Krajského školského úradu v Košiciach zodpovedne a vysoko profesionálne 
usporiadať okresné, krajské i celoslovenské kolá vedomostných a športových súťaži podľa 
propozícií vydaných vyhlasovateľom súťaže.    
Termín : podľa rozpisu KŠÚ 
Zodpovedný : Ing. Ivan Pirník, riaditeľ Centra voľného času Adam. 
 
 
4. 4. 2 Školské jedálne (ŠJ) 
 
Školské stravovacie zariadenia (školské jedálne základných a materských škôl) kopírujú počet 
základných a materských  škôl  pri ktorých sú zriadené  (s výnimkou MŠ I. Krasku). 
Tento stav je vyhovujúci z hľadiska efektívnosti a optimálny z hľadiska zabezpečenia 
kvalitnej stravy, s prihliadnutím na dodržanie výživových dávok, pestrosti, nutričnej hodnoty 
i hygieny výroby a podávania jedál. 
Z ekonomických ukazovateľov je výroba jedál finančne náročnejšia v malých prevádzkach 
materských škôl pri počte stravníkov okolo 50, optimálny stav je v prevádzkach kde sa 
pohybuje počet stravníkov nad 100.  
 
Prehľad o školských jedálňach pri materských školách. 
 
          Neoddeliteľnou súčasťou materských škôl sú zariadenia školského stravovania, ktoré 
zabezpečujú prípravu a výdaj jedál v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 366/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania. Súbežne 
s optimalizáciou siete materských škôl boli k 1. 7. 2004 vyradené zo siete školských jedální 
zariadenia pri MŠ Gaštanová ul., MŠ J. Fándlyho ul. a MŠ Kysucká ul.  Ďalším 
racionalizačným opatrením bolo zrušenie školskej jedálne a  zriadenie výdajne jedál v MŠ I. 
Krasku od 1. 9. 2006, pričom výrobu, prevoz vrátane rozdeľovania jedál zabezpečuje pre 
stravníkov MŠ I. Krasku  Školská jedáleň pri MŠ J. Hanulu. 
          
Počet stravníkov a zamestnancov v zariadeniach školského stravovania v MŠ 
 
 
 Školská 
 jedáleň 

 
 
        2003  

  
         2004 

  
      2005 

  
     2006 

  
     2007 

 

 deti / dospelí zam  deti / dospelí zam deti / dospelí zam deti/dosp. Zam deti/dosp. zam 

Gorazdova 46/12 3,0 93/14 3,0 51/11 2,5 51/10 2,5 56/14 2,5 
J. Hanulu 112/20 3,5 148/28 3,5 150/38 5,0 142/36 5,0 156/36 5,0 
Hviezdoslavova 57/9 2,0 61/9 2,25 50/9 2,25 50/8 2,25 44/12 2,25 

P. Jilemnického 146/20 4,75 161/20 3,75 140/23 4,75 150/24 4,75 144/25 4,75 

Komenského 102/18 3,6 107/15 3,5 92/16 3,5 94/18 3,5 94/17 3,5 
I.Krasku 52/9 2,5 51/10 2,5 41/10 2,5 - - - - 
Lipová 107/21 3,6 168/22 4,6 139/22 4,6 141/22 4,6 144/24 4,6 
Z. Nejedlého + DJ 106/19 3,75 138/22 3,75 113/22 3,75 121/25 4,25 118/26 4,25 

Novoveská Huta 23/4 1,25 34/5 1,25 29/5 1,25 21/6 1,25 29/6 1,25 

Potočná 41/9 2,0 59/9 2,0 46/9 2,0 46/9 2,0 45/9 2,0 
Slovenská 62/13 3,0 115/16 3,0 99/15 3,0 96/17 3,0 83/18 3,0 
Stolárska  + DJ 198/32 7,5 264/38 7,5 222/38 6,5 233/39 6,5 228/44 6,5 
E. M. Šoltésovej 54/10 2,4 106/14 3,4 74/12 2,9 74/14 3,4 68/14 3,4 
S. Tomášika  + PPP 44/24 2,0 64/15 2,0 51/14 2,0 31/12 1,5 33/13 1,5 
Gaštanová 81/15 3,5 - - - - - - - - 
J. Fándlyho   + ŽB 48/36 2,7 - - - - - - - - 
Kysucká 35/7 1,4 - - - - - - - - 
S p o l u : 1314 / 278 50,0  1332 / 237 46,0 1288 / 244 46,5 1250/240 44,5 1229/258 44,5 
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          Údaje z tabuľky nám hovoria, že kým v roku 2003 bol priemerný počet stravovaných 
detí na jednu zamestnankyňu ŠJ 26,3 detí v roku 2007 je to 27,6 detí, čo svedčí 
o efektívnejšom vynakladaní prostriedkov na personálne zabezpečenie prevádzky 
stravovacích zariadení pri materských školách. V roku 2007 oproti roku 2003 poklesol počet 
stravovaných detí o 85 avšak počet zamestnancov bol znížený o 5,5 úväzkového zamestnanca.  
 
Prehľad o počte stravníkov, zamestnancov a vydaných jedál  v  ŠJ pri ZŠ. 
 
  2005   2006   2007  

Školská 
jedáleň 

Žiaci  / 
dospelí 

v ŠJ 

vydané obedy 
+ dopl. strava 
    v tis. Sk 

 počet  
zamest 
  v ŠJ  

žiaci  / 
dospelí 

v ŠJ 

vydané obedy  
+ dopl. strava 
     v tis. Sk 

počet  
zamest 
v ŠJ 

žiaci / 
dospelí 

v ŠJ 

vydané obedy 
+ dopl. strava 

v tis. Sk 

Počet 
zamest 
v ŠJ 

Nad Medzou 452 / 
78 

     80 +  8 9 507 / 96   79   +    9  7 487/86   79   +    9 7 

Lipová 358/9
8 

     72 +  6 7 321/101   69   +    6 7 305/78   64   +    8 6 

Levočská 333 / 
74 

     61 6 321 / 72   63 6 376/78   65 6 

Z. Nejedlého 418 / 
57 

    78 + 10 7  410 / 62   77   +  11 7 403/65   74   +  11 7 

Ing. O. Kožucha 543/ 
110 

    83 +   8 7 523/108   84   +13,3 8 451/93   81   +    8 8 

Komenského 402 / 
73 

    75 + 15 7  418 / 85   71   +  14 7 382/81   74   +  19 7 

Hutnícka 326 / 
67 

67,5 +  6,5  6 357 / 66   65,5 + 6,2 6 357/62   67,5 6 

S p o l u : 2832/ 
557 

 516,5 + 53,5   49 2857/590 508,5 + 59,5   48 2761/543 504,5 + 55   47 

 
           Mierny pokles počtu zamestnancov ŠJ je opodstatnený a zodpovedá priemernému 
počtu stravníkov. 
 

Priemerný počet vydaných obedov na jedného zamestnanca ŠJ
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           Priemerný počet stravníkov na jedného zamestnanca je 70,3 a stav nad tento priemer je 
v ŠJ ZŠ Nad Medzou – 81,9 a v ŠJ ZŠ Levočská – 75,7.  Značný pod priemer je v ŠJ ZŠ 
Lipová ul. – 62,8 a v ŠJ ZŠ Komenského ul. – 66,2  stravníkov na jedného zamestnanca ŠJ. 
 
Odporúčania: 
Do septembra 2008 rodič prispieval na obnovu opotrebovaného inventára čiastkou 3 Sk, 
nakoľko to legislatíva umožňovala. Účinnosťou nového školského zákona  to nie je možné, 
z tohto dôvodu výpadok tohto zdroja spolufinancovania bude nutné nahradiť zdrojom 
financovania z podielových daní, teda z rozpočtu mesta. Ročne ide o navýšenie rozpočtu 
o cca 2 mil. Sk 
 
 
4.4.3 Školské  kluby detí ( ŠKD) 
 
Školský klub detí je zriadený v každej základnej škole.  Výchovno-vzdelávacia činnosť v 
školských klubov detí je zameraná na uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo 
vyučovania a je realizovaná v zmysle vyhlášky MŠ SR.  Personálne je zabezpečená 
kvalifikovanými vychovávateľkami. 
Počty deti v školských kluboch a personálne obsadenie je znázornené v tabuľke.   
 
Odporúčania: 
Je potrebné racionalizovať prevádzku školských klubov podľa skutočnej dochádzka detí 
a úväzok vychovávateliek stanoviť, resp. rozdeliť  na základe skutočnej potreby.  
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4. 5.  Školy a školských zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
 
A  -  Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8  
 
Zriaďovateľom školy je Rímskokatolická Cirkev  - Biskupstvo Spišské Podhradie.  Škola 
vznikla na podnet širokej rodičovskej verejnosti ako alternatívna – katolícka. Riaditeľom 
školy je Mgr. Ján Orinin. 

 
      História školy sa začína písať od školského roka 1991/1992. Sídlom školy sa stala bývala 
MŠ na Fabiniho ul. 2. Škola mala iba ročníky 1. – 4. Dňa 1. septembra 1992 bolo slávnostné 
otvorenie novej budovy, na Markušovskej ceste č. 8, kde sa škola presťahovala. V tejto  
budove sídli doposiaľ. Uznesením mestského zastupiteľstva  bola budova  darovaná  
zriaďovateľovi,  avšak do augusta 2008  nebola právoplatne uzatvorená zmluva. 

 

     Zameranie a ponuka školy: 
 

*  výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu 
* povinná výučbu cudzích jazykov (Aj, Nj, Fj) od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5.      
ročníka 
  *  možnosť vykonať skúšku Sprachstandsprufung a získať certifikát potvrdzujúci úroveň 
      ovládania nemeckého jazyka na úrovni stanovenej Radou Európy  z roku 2000 
  *  výučba informatiky od 5. ročníka 
  *  bohatá a pestrá záujmová činnosť 
  *  práca v nepovinných predmetoch 
  *  integrácia zdravotne postihnutých detí 
  *  odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga 
  *  náboženská a charitatívna činnosť 
  *  verejnoprospešnú činnosť. 
 

      Priestorové podmienky sú pre typ školy pomerne vhodné. Budova školy má 18 
kmeňových učební, jednu odbornú učebňu pre výučbu fyziky a prírodovedných predmetov, 
dve počítačové učebne, dve multimediálne učebne a žiacku knižnicu. Okrem toho pri škole je 
telocvičňa a školská kuchyňa s jedálňou. Pri škole je zriadený ŠKD v počte troch oddelení, 
ktoré sú v kmeňových triedach. Okrem toho pri škole je detašované pracovisko ZUŠ D. 
Štraucha zo Smižian. Elokované triedy sú pre odbory : hudobný, tanečný, výtvarný 
a literárno-dramatický odbor ZUŠ. 
 
 Prehľad o počte žiakov a tried : 
  

Školský rok Počet žiakov Počet tried 
2003/2004 408 17 
2004/2005 414 18 
2005/2006 371 18 
2006/2007 368 19 
2007/2008 357 19 

      
      Na mierny pokles počtu žiakov školy má vplyv demografický vývoj, spoločenská a tiež aj 
ekonomická situácia (nepreplácanie cestovného pre žiakov). Populačná tendencia, zloženie 
obyvateľov mesta dáva predpoklady o funkčnosti a opodstatnenosti existencie tejto školy ako 
jedinej alternatívnej základnej školy v meste. 
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     Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov – výučbu žiakov v škole zabezpečujú iba 
kvalifikovaní učitelia včítane výučby cudzích jazykov. 
 

     Plán do budúcnosti: - zachovať 17 tried a 3 oddelenia školského klubu detí. 
                                                         
  Strategické ciele : 
 

• pokračovať v jazykovom zameraní školy 
• viesť žiakov k plnohodnotnému ľudskému a kresťanskému životu 
• naďalej rozvíjať vedomostnú úroveň žiakov 
• viac rozvinúť mimoškolskú činnosť 
• rozšíriť školskú knižnicu 
• rozvoj materiálneho vybavenia školy. 

 
V oblasti výchovy a vzdelávania pokračovať v dobrom trende o čom svedčia aj 

výsledky vedomostných, estetických ba aj športových súťaží. Výsledky školy odzrkadľuje aj 
testovanie žiakov 9. ročníka MONITOR 9 : 

                                           priemer Slovenska                  priemer školy 
                                            M               Sj                         M                 Sj 
 
                          2005         65,1            71,1                     + 10,4 %   + 4,3 % 
                          2006         61,7            81,2                     + 17,2 %   + 6,6 % 
                          2007         61,2            67,1                     +   7,5 %   + 3,4 % 
 
Značným hendikepom pre školu je to, že sa nachádza v prenajatých priestoroch. 

Budova ako taká, sa na súčasné podmienky, keď cena energie stále stúpa, postupne stáva na 
prevádzku nerentabilná. Tým, že zákon neumožňuje rozpočtovať a čerpať kapitálové výdavky 
v rozpočte školy, obmedzili sa podmienky jej inovácie a v značnej miere aj modernizácie. 

Pre majetkové nevysporiadanie nebolo možné doposiaľ ani uvažovať o možnosti 
získať finančné prostriedky z Európskych fondov. Riešením je odkúpenie budovy a pozemku 
od vlastníka (mesta Spišská Nová Ves), aby zriaďovateľ mal možnosť požiadať 
prostredníctvom projektu o prostriedky z Európskych fondov. Tento problém je t.č. v štádiu 
riešenia. 

 
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia je nutné : 

 
*  opraviť podlahy v niektorých miestnostiach 
*  dobudovať multimediálny systém aspoň dvoch učební 
*  vybudovať učebňu pre výučbu cudzích jazykov 
*  skrášliť exteriér a interiér školy 
* po majetkovom vysporiadaní  pripraviť projekt na  využitie  finančných prostriedkov 

z Európskych fondov.    
 
 
 
 B   -   Špeciálna základná škola. 
 
         Vznik školy sa spája so školským rokom 1938/39, kedy ako tretia na Slovensku, bola 
z iniciatívy Krajinského spolku pre slabomyseľných so sídlom v Trenčíne založená Pomocná 
škola v Spišskej Novej Vsi. Spočiatku mala jednu triedu a bola umiestnená v budove 
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Učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi ( dnešná budova Gymnázia na Školskej ul. ). Neskôr 
sa presídlila do bývalej Židovskej školy ( sídlila v jednej časti dnešnej SPŠ strojníckej ). 
S pribúdajúcimi deťmi narastal aj počet tried. V júni 1944, pri počte päť tried sa škola 
osamostatnila pod názvom Štátna pomocná škola s vyučovacím jazykom slovenským. 
K zmene názvu na Osobitnú školu došlo v roku 1949. 
           Prvá učebnica pod názvom „Moja kniha“, vyšla v roku 1953. Vznik Pedagogicko-
psychologickej poradne dal podnet na odbornú selekciu žiakov, keď sa testovaním preukázali 
špeciálno-pedagogické potreby detí. Do kolektívu žiakov sa zaradili aj deti z rómskeho 
prostredia, dovtedy prevažne vzdelávané v základných školách.      
           Osobitná škola bola neskôr zriadená aj pre deti s nariadenou ústavnou výchovou, ako 
internátne zariadenie  s  celoročným pobytom. Štátna starostlivosť bola poskytovaná iba 
dievčatám, (chlapci boli umiestnení v Spišských Vlachoch). Zároveň sa na internáte mohli 
ubytovať aj deti s trvalým bydliskom mimo územia mesta Spišská Nová Ves. Z toho dôvodu 
sa administratívne zmenil názov na Osobitnú školu internátnu v roku 1975. Nové možnosti na 
ubytovanie detí sa naskytli v roku 1984 otvorením priestorov samostatnej budovy internátu na 
Hviezdoslavovej ul. 48 a po zmene vedenia školy (1991) sa v roku 1992 vyriešili otázky 
zmennosti vo vyučovaní. Kapacita tried sa rozšírila získaním budov po bývalých materských 
školách na ul. J. Fabiniho 2 a 3 a počet tried sa pohyboval od 15 do 17, počet žiakov bol 
v priemere 170. Tento stav trval do roku 1995, kedy bol v rámci racionalizačných opatrení 
zrušený internát. Nový názov Osobitná škola bol platný do roku 2000. V tomto období došlo 
k výrazným zmenám v humanizácii školstva a status detí so špeciálnymi, výchovno-
vzdelávacími potrebami sa zrovnoprávnil. V názve školy sa objavilo slovo Špeciálna škola 
a neskôr Špeciálna základná škola. Tieto rozdiely sa dotýkali najmä vnútornej diferenciácie 
škôl, vzdelávajúcich handicapovaných žiakov. Pedagogickí zamestnanci pracovali na 
odbornej, špeciálno-pedagogickej platforme, pribúdali kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdelaní 
učitelia, rozvíjali sa nové metódy práce. Vzdelávanie bolo zamerané na tvorivé, zážitkové 
učenie, poskytujúce deťom širšie možnosti napredovať vlastným tempom s využitím 
maximálnej kapacity detského potenciálu. Zaviedli sa aj doplnkové formy vyučovania, ktoré 
svojím charakterom nahrádzali čiastočné nedostatky v domácej príprave žiakov. Realizovali 
sa pomocou otvorených aktivít pre väčší počet detí formou zážitkového učenia, za pomoci 
hravých foriem, otvorených hodín, kvízov, súťaží, prehliadok tvorivosti a pod. Tieto aktivity 
boli súčasťou Programu práce školy a zameriavali sa na predmety a témy podľa potrieb 
učebných osnov. Výrazne sa menili podmienky práce zamestnancov školy, zvyšovala sa 
kultúra prejavu žiakov, znižovali sa sociálno-patologické prejavy správania. 
           Materiálna a technická stránka práce nadobúdala iný obraz. Narástla vybavenosť 
kabinetov učebnými pomôckami, do školy pribudla IKT technika. Žiaci získavali gramotnosť 
v práci s PC. Multimediálna výbava posilnila možnosti vyučovať jednotlivé zložky výchovy 
vysoko efektívne, novým a netradičným spôsobom. Zlepšovala sa spolupráca s inštitúciami, 
život školy sa čoraz viac medializoval. 
           Úspechy žiakov školy sa prejavovali najmä v literárnych súťažiach a výtvarných 
súťažiach ktoré škola usporadúvala na okresnej a krajskej úrovni. Známa je krajská súťaž 
v prednese poézie a prózy pod názvom „Gaňova Tarnava“.    
   
 
Základné informácie o Špeciálnej základnej škole : 
 
Počet tried : 15 
Počet žiakov : 140 
Počet zamestnancov : 29 
Počet pedagogických zamestnancov : 19  ( z toho 13 s vysokoškolským vzdelaním) 
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Počet nepedagogických zamestnancov : 10 
  
Súčasťou školy sú školské zariadenia :  ° Špeciálno-pedagogická poradňa pri ŠZŠ 
                                                                ° Školská kuchyňa a školská jedáleň pri ŠZŠ 
                                                                ° Školský klub detí 
                                                                ° Praktická škola 
                                                                ° Základná škola pri NsP Jánskeho 3   
 
Stav vo vybavenosti audiovizuálnou technikou : 
 
Počet PC celkom :  25, - z toho počítače využívané žiakmi : 11, -  učiteľmi : 7,  - THP : 7. 
Počet fotoaparátov :  1, - využívaný vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Počet premietacích prístrojov :  1 . 
Počet  DVD a video prehrávačov : 1. 
Počet televízorov : 1.   
Počet odborných učební : 2 , z toho jedna učebňa Infovek – počítače pre žiakov.  
 
Špecifiká práce v ŠZŠ : 
 

*  obsah a rozsah vzdelávania sa prispôsobuje mentálnej úrovni dieťaťa, 
*  znížený počet žiakov v triedach  -  možnosť individuálneho prístupu, 
*  zvýšený počet hodín pracovnej výchovy a telesnej výchovy, vyučovanie  s ILS, 
*  diagnostické a špeciálno-pedagogické metódy práce, 
* komplexná starostlivosť : služby školského psychológa, logopéda, fyzioterapeuta   

a asistenta učiteľa, 
* možnosť vzdelávania po skončení ŠZŠ na odbornom učilišti príslušného zamerania  

alebo praktickej škole umiestnenej v budove ŠZŠ, 
*  špeciálno-pedagogické poradenstvo.  

 
Ponuka vzdelávania v školskom roku 2008/2009 : 
 
» otvorenie prípravného ročníka pre deti s rôznym druhom postihnutia, ktorý napomôže 
lepšiemu napredovaniu v oblasti rozumovej, zmyslovej, pracovnej a telesnej. Cieľom je 
vzbudiť záujem detí o školskú prácu, rozvíjať schopnosti potrebné pre vstup do 1. ročníka.  
Rozvíjať motoriku, senzoriku a sebaobsluhu detí a umožniť vzdelávanie detí s odloženou 
školskou dochádzkou. 
» otvorenie 1. ročníka pre žiakov s variantom A a deti s viacerými chybami, kde bude 
zabezpečený  individuálny prístup v kolektíve s malým počtom žiakov (8) : 

-   vytvorenie optimálnej ponuky vzdelávania deťom so špeciálno-vzdelávacími potrebami 
vo variante A 

-   vzdelávanie vo variante B pre deti so stredným stupňom mentálneho postihnutia 
s ohľadom na individuálne potreby 

-  vzdelávanie v programe IVP pre deti s ťažkým stupňom MP so zabezpečením služieb 
   asistentky učiteľka. 

 
Ďalšie možnosti vzdelávania v ŠZŠ: 
 
a)  realizovanie a možnosť rozvíjať svoje motorické zručnosti v rôznych záujmových 
útvaroch, súťažiach, projektoch  
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b)  prístup k moderným informačno-komunikačným technológiám, k práci v PC v odbornej 
učebni 
c)  rozvíjanie a upevňovanie fyzického zdravia pod odborným dohľadom fyzioterapeuta 
d)  zabezpečovanie odborných zdravotných služieb vo forme masáži, telesných 
a rehabilitačných   cvičení pre zdravotne oslabené deti. 
 
Ponuka Praktickej školy pri Špeciálnej základnej škole: 
 
► PŠ je určená pre menej zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu A 

a manuálne zručných absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu B. 
► Edukácia v PŠ je trojročná, prebieha pod vedením skúsených špeciálnych pedagógov 
     a odborných pracovníkov. 
► Obsah vzdelávania v PŠ tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Žiaci navštevujú  
     konkrétne alebo štylizované pracovisko, kde nacvičujú pracovné činnosti, ktoré budú 
      potrebovať v chránenom pracovisku. 
► Absolventi PŠ sa okrem vlastnej domácnosti môžu uplatniť v štátnom i súkromnom 

sektore, ako pomocní pracovníci v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti, ako opatrovatelia starých občanov, v stravovacích a obchodných 
zariadeniach a v poľnohospodárstve. 

 
 
C  Špeciálna pedagogicko –psychologická  poradňa pri ŠZŠ 
 
 ŠPP pri ŠZŠ je školským zariadením, ktorého náplňou je komplexná starostlivosť 
o zdravotne postihnuté a zdravotným postihnutím ohrozené deti. Vytvára systém pomoci 
deťom pri riešení problémového vývinu vo výchove a vzdelávaní v materských, základných 
a stredných školách. Zabezpečuje komplexný diagnostický proces a logopedickú starostlivosť 
formou ambulantnej činnosti. Poskytuje špeciálno-pedagogické terapeutické služby pre deti 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované v základných školách 
a materských školách. Zameriava sa na odborné psychologické a špeciálno-pedagogické 
poradenstvo pre deti v procese integrácie a pre rodičov a učiteľov. Súčasťou služieb je 
zdravotná rehabilitácia detí s poruchami hybnosti. Táto poradňa je prevádzkovaná od roku 
2002. 
       
Činnosť zariadenia ŠPP pri ŠZŠ sa orientuje : 
° na včasné vyhľadávanie a riešenie problémov detí so ŠVVP, ktoré sa vzdelávajú formou 
individuálnej integrácie a v špeciálnych triedach v ZŠ a MŠ, 
°  na individuálne intervencie pre deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia, 
integrované v bežných školách, 
° na poskytovanie komplexnej dlhodobej rehabilitačnej starostlivosti zdravotne postihnutým 
deťom v procese integrácie, 
° na posudzovanie a prehodnocovanie vhodnosti zaradenia detí do procesu integrácie 
a sledovanie ich školskej úspešnosti a vývinu, 
° na poskytovanie konzultácie pedagogickým zamestnancom  v špeciálnych triedach 
a školským špeciálnym pedagógom pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania v ZŠ 
a MŠ, 
° na poradenský servis a ranné poradenstvo pre rodičov a detí so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, zdravotným postihnutím a viacnásobným postihnutím počas celej 
školskej dochádzky, ako aj v procese výberu povolania. 
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D   Pedagogicko -psychologická poradňa a Centrum výchovnej 

a psychologickej prevencie. 
 
 

  Svoju činnosť začala v roku 1974 v priestoroch ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej 
Vsi a v tom čase bola pričlenená k Okresnému pedagogickému stredisku. Na novootvorené 
pracovisko nastúpila od 1.10.1974 ako prvý psychológ Mária Žifčáková a do konca šk. roku 
1974/75 bola prijatá aj sociálna pracovníčka. Pracovisko plnilo úlohy najmä na úseku 
psychologicko-výchovnej starostlivosti o  deti a mládež s poruchami vo výchovnom 
a vzdelávacom procese. Schválením štatútu Radou ONV bola OPVP a PVP 
inštitucionalizovaná  13.6.1975.  V školskom roku 1975/76 sa činnosť OPVP a PVP rozšírila 
o úsek výchovy k voľbe povolania a profesijného poradenstva. Personálne obsadenie 
pracoviska sa rozšírilo o ďalších zamestnancov – pedagóga metodika, psychológa 
a hospodársko-administratívnu pracovníčku. 
       Od 13.11.1975 OPVP a PVP získala vlastné priestory v budove ODPaM na Levočskej ul. 
14. Do školského roku 1978/79 pracovisko vstupovalo so zmenou názvu Okresná 
pedagogicko-psychologická poradňa a rozšírením počtu odborných zamestnancov o 2 
psychológov. V šk. roku 1980/81 bola v rámci OPPP vytvorená logopedická poradňa pre deti 
s poruchami reči, ktorú externe zabezpečovali 2 špeciálne pedagogičky. V spolupráci 
s odborom školstva ONV vyškolila OPPP 39 logopedických asistentov pre ZŠ a 40 
logopedických asistentov pre MŠ a následne koordinovala ich činnosť v teréne ( až do konca 
šk. roku 1991/92 ). 
        . Na riadenie rozmiestňovania a analýzy OPPP začala využívať PC program „Cesta 
k povolaniu“, ktorý zabezpečila Školská správa v spolupráci s Okresným úradom práce. 
Program bol financovaný zo zdrojov EÚ. 
 V školskom roku 1991/92 bol prijatý špeciálny pedagóg ako interný pracovník OPPP, 
od toho termínu začala poradňa poskytovať aj systematickejšiu špeciálno-poradenskú 
starostlivosť deťom s poruchami reči a učenia. Vzhľadom k rozšíreniu počtu oddelení, ako aj 
k nárastu počtu interných zamestnancov sa inštitúcia presťahovala v máji 1992 do nových 
priestorov – zrekonštruovaných v budove MŠ ul. S. Tomášika  a iniciovala myšlienku 
vytvorenia MŠ s integrovanou výchovou. V súvislosti s uvedeným začala v tom čase 
poskytovať odbornú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť aj deťom zo 
zdravotným postihnutím, ktoré boli zaradené do materskej školy.  
       V rokoch 1993 až 1994 boli do OPPP prijaté 3 nové psychologičky, ktoré zabezpečovali 
komplexnú psychologickú starostlivosť v novoutvorených detašovaných pracoviskách 
v Spišskom Štvrtku, Krompachoch a Gelnici. V roku 1996 sa od OPPP odčlenili detašované 
pracoviská v Levoči a Gelnici, kde vznikli samostatné OPPP. 
        V súvislosti s narastaním sociálno-patologických javov v spoločnosti sa od r. 2000 začala 
presadzovať myšlienka zriadenia centra výchovnej a psychologickej prevencie ( CVPP ), 
ktoré od r. 2001 začalo pôsobiť v samostatných priestoroch na Letnej ul. 66 ako 
špecializované oddelenie s 3 novými pracovníkmi: psychológom, sociálnym pracovníkom 
a sociálnym pedagógom. Od 1.9.2002 bola jeho existencia inštitucionalizovaná dodatkom 
k zriaďovacej listine, v súvislosti s uvedeným sa zmenil názov poradne na Pedagogicko-
psychologická poradňa a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Spišskej Novej 
Vsi ( PPP a CVPP ). 
          Oddelenie CVPP plnilo úlohy zamerané na poskytovanie preventívnej výchovnej, 
psychologickej a sociálnej starostlivosti deťom a mládeži s problémami v správaní. Zvýšená 
pozornosť sa venovala najmä rizikovým skupinám detí, ktorým bolo poskytnuté sociálne 
a psychologické poradenstvo, cielene orientované aj k ich rodičom a učiteľom. V rámci 
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psychologickej prevencie sa vo väčšej miere realizovala individuálna psychoterapia 
a skupinové formy práce ( besedy, sociálno-psychologické tréningy, klubové aktivity ). 
Pracovníčky CVPP zároveň koordinovali výcvik „peer aktivistov“ a rozvíjali spoluprácu 
s koordinátormi prevencie sociálno-patologických javov na ZŠ okresu. Množstvo 
predložených projektov schválených Protidrogovým fondom umožnilo realizáciu 
víkendových pobytov a letných táborov najmä pre deti s poruchami správania. Pracovníci 
OPPP a CVPP vydali v roku 2003 publikáciu „Rozumieť deťom je niekedy zložité“ 
adresovanú pedagógom ale aj rodičom, ktorá bola prednostne distribuovaná na všetky ZŠ 
okresu Spišská Nová Ves. 
          1.1.2004 PPP a CVPP prešla pod nového zriaďovateľa – Krajský školský úrad 
v Košiciach a novou zriaďovacou listinou jej bol pridelený názov Pedagogicko-psychologická 
poradňa pre predškolské zariadenia a základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej 
prevencie. Od 1.8.2004  na základe výsledkov výberového konania bola vymenovaná nová 
riaditeľka PPP a CVPP Mgr. Viera Šilonová.  

 
V školskom roku 2004/2005 pracovala PPP a CVPP v týchto oblastiach :   
 

- psychologická činnosť, 
- špeciálno-pedagogická činnosť, 
- prevencia, 
- profesijná orientácia.   

 
         PPP a CVPP z Proti drogového fondu získala prostriedky na realizáciu 3 aktivít v oblasti 
prevencie. Z fondu sociálneho rozvoja bol schválený projekt a pridelené finančné prostriedky 
na obnovu prízemia budovy na Letnej  - Rozvoj lokálnej infraštruktúry - „Centrum prvého 
kontaktu“.  
         V školskom roku 2005/2006 PPP a CVPP prešla na právnu subjektivitu s 3 elokovanými 
pracoviskami – v Gelnici, Krompachoch a Letanovciach, ktoré boli personálne obsadené po 
jednom psychológovi. Vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti o klientelu v okrese Gelnica 
získala PPP a CVPP nové služobné motorové vozidlo. V tomto období prebiehala 
rekonštrukcia budovy na Letnej ul. 66 (ukončené 2 etapy). V oblasti profesijnej orientácie bol 
prijatý jeden odborný zamestnanec, zorganizovaný bol v spolupráci s mestom Spišská Nová 
Ves 1. ročník  „Burzy stredných škôl“, čím sa začala tradícia prezentácie stredných škôl 
okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča určená pre žiakov základných škôl, výchovných 
poradcov a rodičov. 
Vo februári 2007 bola PPP a CVPP presťahovaná do vlastných priestorov na Letnej ul. 66. 
V súčasnom období je PPP a CVPP pred poslednou etapou rekonštrukcie, ktorá bude súvisieť 
aj s obnovou fasády, čo prispeje ku skrášleniu námestia v centre mesta Spišská Nová Ves. 
 

 
 
 
Personálne obsadenie PPP a CVPP a servis pre školy a školské zariadenia : 
 
Školský 
rok 

 Počet odborných zamestnancov 
( psychológov, špeciálnych pedagógov,  
soc. pedagógov, metodikov ) 

Počet 
THP 

zamestn. 

 
 
MŠ 

Počet 
 
   ZŠ 

 
 
CZŠ 

 
 
Spolu 

2004/2005 14 ( 3 MD ) 6 69 46 5 120 
2006/2007 11 ( 2 MD ) 5 68 45 5 118 
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Potencionálna klientela PPP a CVPP v Spišskej Novej Vsi : 
 
Školy Okres Spišská Nová Ves Okres Gelnica Počet potencionálnej klientely spolu 
MŠ   2 857 697   3 554 
ZŠ 10 837 3 531 14 368 
    Súhrnný počet klientely s p o l u  : 17 922 
 
V školskom roku 2006/2007 PPP poskytla starostlivosť 1 645 klientom, CVPP 143 klientom  
spolu 1 788 klientom.  
 
V septembri 2007 bol znovu zmenený názov na Pedagogicko-psychologická poradňa 
s centrom výchovnej a psychologickej prevencie a účinnosťou nového školského zákona sa 
opätovne premenuje, a to na Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva 
a prevencie. 
 
V ďalšom období si PPP a CVPP kladie za cieľ ukončiť rekonštrukciu objektu, personálne 
a materiálno-technicky dobudovať  toto školské zariadenie a tým prispieť k rýchlejšiemu 
a kvalitnejšiemu servisu smerom k deťom, žiakom, rodičom a učiteľom. 
 
 
 
E  -  Špeciálna základná škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho,  

Gaštanová 11 
 
          ŠZŠ sv. MMK v Spišskej Novej Vsi bola do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva SR zaradená od 1. augusta 1999, jej prvé sídlo bolo na ul. Tolstého č. 6.  
Vznikla z reálnej potreby vzdelávania detí z Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, 
ako aj ďalších detí z mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia, ktoré vzhľadom na svoje 
viacnásobné postihnutie nemali šancu navštevovať školu. 
          V súčasnosti sa v škole vzdeláva 39 žiakov v 7 triedach. V každej triede vyučuje 
špeciálny pedagóg a pedagóg elév (asistent). Vnútorne sa škola diferencuje podľa 
individuálnej mentálnej úrovne žiakov na varianty A, B C. Vo variante A sa vzdelávajú 2 
žiaci s ľahkým mentálnym postihom, vo variante B sú vzdelávaní 6 žiaci so stredným 
mentálnym postihom a vo variante C sa 31 žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím 
a viacerými chybami. Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa platných učebných plánov 
a osnov vydávaných MŠ SR pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím vo variante A, 
B a C. 
 
          Praktická škola sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11 
 
         K 1. septembru 2004 zaradilo MŠ SR do siete škôl a školských zariadení SR Praktickú 
školu sv. Maximiliána Mária Kolbeho so sídlom na ul. J. Wolkera 41. Škola vznikla kvôli 
reálnemu záujmu absolventov ŠZŠ sv. MMK a absolventov špeciálnych základných škôl 
v blízkom okolí o ďalšie vzdelávanie. 1. 9. 2006 bola praktická škola presídlená do priestorov 
na Gaštanovej 11. 
         Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine – na sebaobsluhu 
a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho predmetu (starostlivosť 
o starých a chorých, pestovateľské práce, chovateľstvo, pomocné práce v kuchyni, pomocné 
práce v obchode, úprava a spracovanie textílií) tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu 
v chránených pracoviskách. Pre absolventov ŠZŠ vzdelávaných podľa variantu B alebo C, 
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ktorí nemajú predpoklady pracovať v chránenom pracovisku, môže sa ako voliteľný 
profilujúci predmet zaviesť predmet domáce práce, ktorý ich pripraví na sebestačnejší život 
v chránenom bývaní. 
       V PŠ sv. MMK sa v súčasnosti vzdeláva 13 žiakov, podľa učebných plánov a osnov 
vydaných MŠ SR pre praktickú školu. V 1. ročníku sú vzdelávaní 4 žiaci, v 2. ročníku 4 žiaci 
a v 3. ročníku 5 žiaci s profilujúcim predmetom domáce práce, pomocné práce v kuchyni 
a úprava a spracovanie textílií. 
         Úspechom je, keď absolventi školy dokážu plnohodnotne žiť s minimálnou pomocou 
iných ľudí.  Činnosť špeciálnej školy a praktickej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho 
prebieha vo veľmi úzkej spolupráci. Žiaci a pedagógovia obidvoch škôl vytvárajú jedno 
spoločenstvo. 
 
Ďalšia činnosť školy 
 
*  intenzívny rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, 
* výchova a vzdelávanie žiakov, ktorí vyžadujú mimoriadne individuálne podmienky pre svoj     
psychomotorický vývin, 
*  sabaobslužné a najmä praktické zdokonaľovanie motorických schopností každého žiaka, 
* pozitívne posilňovanie vhodného správania cez schopnosť sabavyjadrenia, integračné 
skúsenosti v širšom i užšom okruhu, 
*  intenzívne využívanie rehabilitácie a liečebnej telesnej výchovy, 
*  špeciálno-pedagogické poradenstvo rodičom v spolupráci s ostatnými odborníkmi – 
logopédom, psychológom, neurológom, tyflopédom, rehabilitačným lekárom podľa druhu 
a stupňa postihu. 
                          

 
        Každý školský rok  škola eviduje vyšší záujem rodičov o zaradenie ich dieťaťa 
s mentálnym postihnutím a viacerými chybami  ako je stanovená kapacita (50), ktorá je 
limitovaná z dôvodu zachovania malokapacitnosti školy rodinného typu. 
         
       Mimoškolské aktivity 
 

- exkurzie a návštevy partnerských škôl, integračné aktivity 
- návštevy divadelných a filmových predstavení 
- Ples ľudí s dobrým srdcom 
- plavecký výcvik 
- škola v prírode 
- semináre s odborníkmi 
- duchovné akcie 
- stužková slávnosť. 

 

Spolupráca 
 

        S Domom Charitas sv. Jozefa na ul. J. Wolkera 41 škola úzko spolupracuje 
v poskytovaní služieb deťom. Dom Charitas sv. Jozefa poskytuje žiakom stravu, školský klub 
a internát. 
 

        Pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu škole vybavením alebo finančne 
pomohli: 
 

☺    Projekt Infovek 
☺    Nadácia pre deti Slovenska – grantový program Hodina deťom 



 66 

☺    Konto Nádeje 
☺    Renovabis 
☺    Švajčiarska charita 
 

Vývoj ŠZŠ a PŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho 
 

Por. 
číslo 

Školský  
Rok 

Počet 
učiteľov 

Počet 
asistentov 

Spolu ped. 
zamestnanci 

Počet 
tried 

Počet  
Žiakov 

1 1999/2000 4 0 4 4 15 
2 2000/2001 4 0 4 4 16 
3 2001/2002 6 6 12 5 24 
4 2002/2003 7 6 13 6 27 
5 2003/2004 8 4 12 7 33 
6 2004/2005 9 6 15 8 39 
7 2005/2006 10 7/ 1 majster 17 9 45 
8 2006/2007 11 7/ 1 majster 18 10 49 
9 2007/2008 11 9 20 10 52 

 

Plány do budúcna 
 

»  zriadenie integrovanej materskej školy, prípadne špeciálnej materskej školy, 
»  zriadenie tried pre hluchoslepé a autistické deti, 
»    poskytovanie doplnkových služieb – doprava, osobná asistencia, 
» zriadenie R – Centra (poradenstvo a konkrétna pomoc rodinám so zdravotne 
znevýhodnenými deťmi, mládežou a dospievajúcimi, sprevádzanie životom od ich 
prenatálneho veku až po     dospelosť).    
»   zriadenie kaviarne/čajovne – chránenej dielne pre pracovné uplatnenie zdravotne 
     znevýhodnených dospelých osôb.   

 
 

 Školské stredisko záujmovej činnosti pri Špeciálnej základnej škole 
 sv. Maximiliána Mária Kolbeho Gaštanová 11  
 
      Od 1. januára 2005 bolo do siete škôl a školských zariadení MŠ SR zaradené ŠSZČ pri 
ŠZŠ sv. MMK, ktoré svoju činnosť realizuje v krúžkoch: 
 
-   ekológie, zoológie a botaniky, 
-   informatickej výchovy, 
-   arteterapie vo výtvarnej výchove, 
-   liečebnej telesnej výchovy, 
-   hudobno–dramatickom.            
      
      V súčasnosti svoju činnosť realizuje krúžok informatickej výchovy a hudobno-dramatický 
krúžok podľa učebných osnov zostavených vedením ŠSZČ pri ŠZŠ sv. MMK a schválených 
MŠ SR. Spolu v záujmových krúžkoch pracuje 38 žiakov. Ďalšie krúžky budú realizovať 
svoju činnosť v nasledujúcich školských rokoch podľa záujmu a druhu i stupňa postihnutia 
žiakov. 
 
Štatutárom škôl je diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity           PhDr. Ing. Pavol Vilček 
Predstavená škôl: Mgr. Ing. Mária Petríková, jej zástupkyňa:              Mgr. Martina Hanusová. 
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5. Financovanie regionálneho školstva 
5.1.Zmeny vo financovaní 
 
Financovanie škôl a školských zariadení sa od prechodu škôl do zriaďovateľskej pôsobnosti 
miest a obcí  t. j. od júla 2002 každoročne mení a upravuje.  
V roku 2002 boli spolu s majetkom delimitované aj finančné prostriedky na prevádzku na 
druhý polrok.  
O rok neskôr prevádzkové náklady škôl prechádzali rozpočtom zriaďovateľa,  mzdy 
financoval okresný úrad, odbor školstva. 
Významný prelom vo financovaní škôl nastal po účinnosti zákona č. 597/ 2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorým sa začalo 
obdobie normatívneho financovania. Zákonom sa zabezpečuje zo štátneho rozpočtu bezplatné 
vzdelávanie v základných a stredných školách, zjednotilo sa financovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu na všetkých školách, teda aj súkromných a cirkevných a v štátnych 
školách zákon garantoval aj financovanie havárií, rekonštrukcie a modernizáciu školských 
objektov a ich vybavenia.  
Zdrojom financovania sú prostriedky štátneho rozpočtu, dotácie na výkon samosprávnych 
funkcií a ďalšie zdroje. Zákonom sa garantuje spravodlivé financovanie podľa počtu žiakov 
so stavom k 15. 9., pričom každoročne je určený normatív na jednotlivé typy a druhy škôl 
a školských zariadení. Na základe týchto údajov sa stanovuje ročný rozpočet pre 
zriaďovateľa, ktorý je povinný každej škole prideliť minimálny objem finančných 
prostriedkov, ale pridelený rozpočet zo štátneho rozpočtu  musí v plnej výške použiť na 
financovanie škôl. Normatív je súčtom  mzdového a prevádzkového normatívu, pričom 
v mzdovom normatíve sú zahrnuté mzdy a platy vrátane odvodov do poisťovní a prevádzkový 
normatív zahŕňa náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy, pričom 
zohľadňuje teplotné pásmo, v ktorom sa škola nachádza. Ministerstvo školstva každoročne 
tento zákon upravuje a snaží sa zohľadniť rôzne špecifiká škôl (napr. financovanie športových 
tried, jazykových tried, financovanie integrovaných žiakov, výchovno-vzdelávací proces 
žiakov s rôznym postihnutím, kde sú zvýšené finančné potreby z dôvodu hodinovej dotácie na 
financovanie ap.) 
V prvom roku účinnosti tohto zákona dostali zriaďovatelia aj normatívne určené prostriedky 
na každého žiaka na kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu a modernizáciu ( pozn. žiaľ 
len jeden rok). Pre neštátne školy sa kapitálové výdavky neposkytujú. 
Okrem normatívnych prostriedkov sú zriaďovateľom prideľované aj nenormatívne finančné 
prostriedky: 

- na asistentov učiteľov ( pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. pre deti 
so zdravotným postihnutím),  

- na financovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov na 
zabezpečenie nepovinnej záujmovej činnosti v školách a školských zariadeniach, 

- na financovanie dopravných nákladov pre žiakov, ktorí z objektívnych dôvodov 
nemôžu plniť povinnú školskú dochádzku v mieste trvalého bydliska. 

V roku 2005 dochádza k zmene vo financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti miest a obcí, ktoré sú v rámci fiškálnej decentralizácie financované z podielových 
daní v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z.  Spôsob a kritériá rozdeľovania výnosov dane 
v príjmov  fyzických  osôb upravujú nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z., č. 519/2006 Z.z. 
a č. 623/2007 Z.z.  Pre jednotlivé druhy a typy škôl sú pridelené koeficienty ku ktorým sa 
každoročne určuje hodnota koeficientu ( rok 2005 – 1 150 Sk, 2006- 1 470 Sk, 2007 – 1741 
Sk, 2008 – 1 838 Sk ). Objem finančných prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií v školstve, teda na školské zariadenia, podlieha schváleniu mestským  
zastupiteľstvom. 
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Od roku 2007 sú rovnakým spôsobom ako obecné školské zariadenia financované aj 
súkromné a cirkevné ŠZ. V prípade nášho mesta je to ŠJ a ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
a ŠSZČ pri ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho. Výhodou financovania neštátnych 
školských zariadení z rozpočtu miest a obci na území ktorých sídlia je 90% garancia. Obecné 
školské zariadenia nemajú stanovené % garancie a je plne v kompetencii zriaďovateľa, koľko 
im pridelí. 
Pozitívom normatívneho financovania je skutočnosť, že aj napriek medziročnému poklesu 
počtu žiakov sa celkový objem finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia 
zvyšuje, lebo sa zvyšuje v prenesenej kompetencii normatív na žiaka (zohľadnená je 
valorizácia miezd a zvyšovanie cien energií), v originálnej kompetencii sa zvyšuje hodnota 
koeficientu. 
Zvyšovanie objemu finančných prostriedkov vynaložených na školstvo v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves znázorňuje graf. 
 

Objem finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
 za roky 2004 - 2008
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5.2. Financovanie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – 

prenesený výkon štátnej správy 
 
Financovanie základných škôl sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných 
a stredných škôl  a nariadením vlády č.2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Toto nariadenie vlády upravujú nariadenia 
vlády č. 758/2004 Z.z.,  č. 662/ 2005 Z.z.,  č. 697/2006 Z.z., 649/2007 Z.z. a ďalšia zmena 
bude schválená do konca tohto roka. 
V tomto roku mesto Spišská Nová Ves zabezpečuje vzdelávanie pre 4 082 žiakov v siedmich 
základných školách. Objem finančných prostriedkov na zabezpečenie ich vzdelávania ukazuje 
nasledujúci graf.   
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Objem normatívnych finančných prostriedkov za roky 2004 - 2008
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Graf znázorňuje nárast objemu finančných prostriedkov v globále za všetky školy. Kým za 
roky 2004-2007 ide o skutočnosť, v roku 2008 ide o doteraz schválený rozpočet                      
( predpokladáme úpravu v októbri 2008 na základe skutočného počtu žiakov k 15. 9. 2008). 
 

Členenie rozpočtu podľa rozpočtovej klasiikácie - rok 2007 ( v tis. SK)
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Členenie právadzkového normatívu - rok 2007 ( tis. Sk)
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Z grafu je zrejmé, že na mzdy a odvody ide najväčšie % z pridelených prostriedkov 
a z položky 630 najviac peňazí ide na energie- teplo, elektrická energia. Ak sa podarí vymeniť 
v školách okná a zatepliť budovy, v týchto položkách očakávame významný prínos. 
 
 
 
 
 

Počet žiakov v jednotlivých ZŠ v meste Spišská Nová Ves
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Skutočné čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých škôl 
za rok 2007 (v tis. Sk)
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V prípade ZŠ Nejedlého je potrebné prihliadať na financovanie bazéna, na ktoré prispievajú 
všetky školy, nakoľko ho všetky školy využívajú na základný plavecký výcvik ( 3. ročník ). 
Prevádzkové náklady a mzda učiteľa plaveckej prípravy predstavuje cca 1 mil. Sk 
Pri celkovom objeme pridelených prostriedkov je potrebné zohľadniť športové triedy, 
jazykové triedy, počty integrovaných žiakov, počet a závažnosť postihu žiakov jednotlivých 
škôl. Jednotlivé kategórie majú rôzny normatív, ktorý ovplyvňuje celkový objem finančných 
prostriedkov pridelených škole. 
 
 
Finančné prostriedky použité na rutinnú a štandardnú údržbu a kapitálové výdavky v 
tis. Sk 
 
 
Základná škola 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                              ZŠ 100 50 170 664 988 736 
                               ŠJ a ŠKD 11 10 – 22 254 116 
Nad Medzou          KV – – 683 – 376 1044 
                               s p o l u 111 60 853 686 1618 1896 
                               ZŠ 305 138 845 539 535 1032 
                               ŠJ a ŠKD 84 5 – 61 149 164 
Lipová                    KV                         – 1700 221 – 298 520 
                               s p o l u  389 1843 1066 600 982 1716 
                               ZŠ 68 77 383 585 366 1270 
                               ŠJ a ŠKD – – 7 140 56 45 
Levočská               KV – 237 662 101 408 318 
                               s p o l u  68 314 1052 826 830 1633 
                               ZŠ 19 155 184 399 1548 484 
                               ŠJ a ŠKD – – – 72 145 83 
Z. Nejedlého          KV – – 944 220 66 2466 
                               s p o l u 19 155 1128 691 1759 3033 
                               ZŠ 92 92 780 1072 1050 1206 
                               ŠJ a ŠKD 70 – – – – 134 
Ing. O. Kožucha   KV – 1500 316 220 20 686 
                                s p o l u 162 1592 1096 1292 1070 2026 



 72 

                               ZŠ 22 123 451 787 981 690 
                               ŠJ a ŠKD – 11 166 14 61 30 
Komenského         KV                      – – 687 – 298 723 
                               s p o l u 22 134 1304 801 1340 1443 
                               ZŠ 4 200 158 311 642 981 
                               ŠJ a ŠKD – 8 48 58 134 64 
Hutnícka               KV                            – 36 129 140 704 164 
                               s p o l u 4 244 335 509 1480 1209 
                               ZŠ 610 835 2971 4357 6110 6399 
                               ŠJ a ŠKD 165 34 221 367 799 636 
C E L K O M        KV – 3473 3642 681 2170 5921 
                               s p o l u 775 4342 6834 5405 9079 12956 

 

Uvedený prehľad jednoznačne dokladuje narastajúci trend poskytovania finančných 
prostriedkov na rutinnú a štandardnú údržbu (za posledných päť rokov  22 729 tis. Sk) a na 
kapitálové výdavky za 5 rokov 15 887 tis. Sk, spolu vynaložené finančné prostriedky v sume 
38 616 tis. Sk  
 

Vlastné príjmy jednotlivých škôl -  prenesená kompetencia 
            

  2003 2004 2005 2006 2007 

ZŠ Nad Medzou 130 200 246 286 425 

ZŠ Lipová ul. 35 95 30 243 179 

ZŠ Levočská ul. 32 37 76 148 49 

ZŠ Ul. Z.Nejedlého 117 192 496 257 246 

ZŠ Ul. Ing.O.Kožucha     138 148 618 369 269 

ZŠ Komenského ul. 75 79 151 288 232 

ZŠ Hutnícka ul. 146 106 213 278 428 
 
Tieto finančné prostriedky sú použité prevažne na zlepšenie materiálno- technického 
vybavenia škôl. 
 
 
5.3. Financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
       originálne kompetencie  
 
Od 1. januára 2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie. Cieľom 
je posilniť finančnú autonómiu územnej samosprávy, čo znamená, že rozhodnutia o verejných 
výdavkoch sa uskutočňujú na tej úrovni, ktorá je za ich zabezpečenie priamo zodpovedná.  
Napriek skutočnosti, že v originálnej kompetencii chýba viac finančných prostriedkov ako 
v prenesenej, objemovo je finančných prostriedkov každoročne viac. Nárast znázorňuje 
nasledujúca tabuľka. 
 

Objem finančných prostriedkov na originálne kompetencie 

      

  2003 2004 2005 2006 2007 

ŠKD,ŠJ Nad Medzou 2 419 2 398 3 222 3 999 3 731 

ŠKD, ŠJ Lipová ul. 1 987 1 614 2 484 3 297 3 182 

ŠKD,ŠJ Levočská ul. 2 143 2 220 2 264 2 785 2 995 
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ŠKD,ŠJ Ul.Z.Nejedlého 1 806 1 576 2 735 2 931 3 216 

ŠKD,ŠJ Ul.Ing.Kožucha 2 200 2 181 3 425 4 549 5 189 

ŠKD,ŠJ Komenského 3 144 3 296 2 877 3 483 3 119 

ŠKD,ŠJ Hutnícka ul. 2 816 2 530 2 778 4 060 3 453 

ZUŠ, ZUŠ-rev. 11 749 13 109 13 761 14 538 16 625 

CVČ, ŠSZČ 7 362 8 062 7 858 8 502 9 166 

Správa škol.zariadení 53 203 53 447 56 141 60 759 64 115 

Stredisko služieb škole 5 307 2 803 1 545 0 0 
 
 
Z uvedeného je evidentné, že každoročne do rozpočtu školských zariadení pribúda viac 
peňazí. Slúžia na zabezpečenie činnosti školských zariadení pre  9 247 detí. 
Potreba jednotlivých škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii je väčšia, mesto im 
môže prideliť len toľko, ako mu rozpočet umožňuje.  
Pozitívne je, že stúpa priemerná mzda zamestnancov a viac finančných prostriedkov sa 
investuje do opráv, údržby a zlepšenia materiálno-technického vybavenia. 
Školské zariadenia sa musia samé posnažiť získavať finančné prostriedky aj 
z mimorozpočtových zdrojov, z rôznych grantov a nadácií. Tieto možnosti sú doteraz 
využívané len minimálne.  
 
 
 

Členenie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie
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Členenie prevádzkových nákladov
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Objem finančných prostriedkov na jednotlivé školy a školské zariadenia
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Na činnosť školských zariadení prispieva rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa čiastkou 
určenou zriaďovateľom. Výška príspevku je stanovená všeobecne záväzným nariadením 
mesta č. 1/2008. Tieto finančné prostriedky sú príjmom zriaďovateľa, mesto ich však v plnej 
výške vracia školským zariadeniam, ktoré ich používajú v zmysle platných právnych noriem. 
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Vlastné príjmy 

       

  2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 

ŠKD,ŠJ Nad Medzou 240 220 582 782 783 460 

ŠKD, ŠJ Lipová ul. 141 164 598 560 661 620 

ŠKD,ŠJ Levočská ul. 393 296 531 550 603 500 

ŠKD,ŠJ Ul.Z.Nejedlého 196 219 432 447 771 411 

ŠKD,ŠJ Ul.Ing.Kožucha 237 336 615 743 827 773 

ŠKD,ŠJ Komenského 128 130 489 545 649 430 

ŠKD,ŠJ Hutnícka ul. 276 283 556 542 548 410 

ZUŠ, ZUŠ-rev. 486 2 008 1 879 1 943 2 066 1 930 

CVČ, ŠSZČ 835 429 841 860 1 010 900 

Správa škol.zariadení 945 1 421 2 625 3 023 3 166 2 980 
 
 
Školy a školské zariadenia majú svoje opodstatnenie pri výchove  a zmysluplnom využívaní 
voľného času detí a mládeže. Materské školy a školské kluby detí plnia čiastočne aj sociálnu 
funkciu, nakoľko umožňujú rodičom zapojiť sa do pracovného procesu. Základná umelecká 
škola  a centrum voľného času prispievajú k všestrannému rozvoju osobnosti prostredníctvom 
umeleckej alebo záujmovej činnosti a školské jedálne sú účelové zariadenia poskytujúce 
kvalitnú stravu prispievajúcu k zdravému vývinu jedinca.  
Je v záujme mesta tieto zariadenia  udržať, podporovať a rozvíjať, a tak prispievať k zlepšeniu 
podmienok života občanov mesta.    
Preto aj v nasledujúcich rokoch bude pokračovať trend zvyšovania objemu finančných 
prostriedkov do týchto zariadení a skvalitňovania  ich činnosti. Viac bude potrebné investovať 
do opráv a údržby a využiť možnosti získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

6.  Metodická činnosť  v školách a školských zariadeniach.   
 

Súčasná škola si viac ako kedykoľvek predtým uvedomuje, že vedomosti a schopnosti 
pedagogických zamestnancov sú jej najväčším bohatstvom. Je dôležité získať zamestnanca 
s požadovanou kvalifikáciou, ale ešte dôležitejšie je ďalej podporovať jeho profesijný rast. 
Realizácia je možná len pri úzkej spolupráci vedenia školy s metodickými orgánmi školy, pri 
plnení ich vzdelávacej funkcie. 

Metodické orgány školy sú skupiny pedagogických zamestnancov s rovnakou alebo 
príbuznou  aprobáciou učebných predmetov. 

V materských školách pracujú metodické útvary, v základných školách existujú metodické 
združenia učiteľov a vychovávateľov 1. stupňa a predmetové komisie učiteľov 2. stupňa. 

V meste Spišská Nová Ves na metodické orgány škôl nadväzujú kluby, v ktorých sú 
sústredení pedagogickí zamestnanci základných škôl a ZUŠ podľa vyučovacích predmetov, 
resp. odbornosti. Je vytvorených 19 klubov učiteľov: slovenského jazyka a literatúry, 
anglického jazyka, nemeckého jazyka, ruského jazyka, dejepisu, občianskej výchovy, 
zemepisu, matematiky, prírodopisu, fyziky, chémie, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, 
telesnej výchovy, technickej výchovy, etickej výchovy, 1. - 4. ročníka, materských škôl 
a vychovávateliek školského klubu detí.  Kluby sú väčšinou jednopredmetové, prednosťou je 
hlbšie zameranie na problematiku výučby daného predmetu. Prácu klubu riadi klubová rada 
na čele s vedúcim klubovej rady. Klubovú radu si volia pedagogickí zamestnanci na začiatku 
školského roka. Počet členov klubovej rady je 3 - 7 podľa počtu pedagógov v klube. Klubová 
rada slúži ako odborný orgán na posudzovanie žiackych prác v rámci rôznych regionálnych 
súťaži, pripravuje plán činnosti na príslušný školský rok. 

Zasadnutia klubov sa organizujú najmenej 2-krát v školskom roku. Podstatná časť 
metodickej činnosti je realizovaná v popoludňajších hodinách a v čase vedľajších prázdnin. 

 
Metodickú činnosť klubov riadi a koordinuje Školský úrad Spišská Nová Ves v spolupráci 

so Spoločným školským úradom Smižany. 
 
Metodické podujatia v školskom roku 2006/2007: 

 
Klub učiteľov slovenského jazyka a literatúry -  
*  Námety na realizáciu výučby slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom IKT. 
*  Práca s výučbovými programami Infoveku na hodinách slovenského jazyka a literatúry. 
*  Využitie internetu na hodinách slovenského jazyka a literatúry. 
*  Tvorba testov, pravopisných cvičení formou informačno-komunikačných technológií. 
 
Klub učiteľov anglického jazyka - 
*  Využitie počúvania s porozumením na zdokonaľovanie ústneho prejavu na hodinách AJ. 
*  Vyučovanie AJ formou drámy v 1. - 5. ročníku ZŠ ( zástupca firmy McMilan ). 
 
Klub učiteľov občianskej výchovy -  
*  Akčný program EK v spotrebiteľskom vzdelávaní, efektívne metódy a formy 
spotrebiteľského 
    vzdelávania ( Mgr. Stašeková, členka Poradného výboru európskych spotrebiteľov  
v Bruseli ). 
*  Šikanovanie a agresivita v školách ( PhDr. Gažiová, klinický psychológ pre deti a mládež ). 
 
Klub učiteľov zemepisu - 
*  Nové knihy v zemepise, informácia o metodických materiáloch na prípravu geografickej 
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    Olympiády.  
 
Klub učiteľov matematiky - 
*  Učme sa radi. 
*  Moderný učiteľ. 
 
Klub učiteľov prírodopisu -  
*  Stromy a drevo – výstava a tvorivé dielne ( RNDr. Nižňanská, Múzeum Spiša ). 
*  Po nás potopa – interaktívny seminár ( RNDr. Pado ). 
 
Klub učiteľov fyziky - 
*  Využitie eBeam tabule na hodinách fyziky. 
*  Prezentácia novej súpravy pre optiku. 
 
Klub učiteľov chémie - 
*  Vzdelávacie CD Infoveku, prezentácie učiteľov v PowerPointe. 
*  Čistiareň odpadových vôd na Podskale - exkurzia. 
 
Klub učiteľov etickej výchovy - 
*  Využívanie nových učebníc. 
*  Návrh na tvorbu nových učebných plánov a učebných osnov podľa potreby učiteľa. 
 
Klub učiteľov výtvarnej výchovy - 
*  Servítková technika, krakelovanie, servítková technika na skle.  
*  Práca s modelovacou hmotou FIMO. 
*  Zázračné konope - dekoratívne úžitkové predmety, 3D pozdravy - plastické obrázky. 
*  Dekorovanie textilných taštičiek, maľovanie na sklo - svietniky. 
 
Klub učiteľov technickej výchovy - 
*  Úroveň a využitie automatizácie, mechatroniky a robotizácie  v dnešnej dobe – exkurzia 
(SPŠS). 
 
Klub učiteľov hudobnej výchovy - 
*  Príprava súťaže Slávik Slovenska. 
*  Prezentácia učebnej pomôcky v PowerPointe. 
 
Klub učiteľov telesnej výchovy - 
*  BOZP zamerané na prácu učiteľov telesnej výchovy. 
*  Roppe skiping, overball – praktická časť. 
 
Klub učiteľov 1. stupňa ZŠ -  
*  Gymnastický štvorboj – ukážky nacvičených zostáv. 
*  Informácie k novým učebniciam matematiky, slovenského jazyka a prvouky.     
*  Prezentácia novej učebnice – Prvouka pre 1. ročník ZŠ ( autorky učebnice ). 
 
Klub vychovávateliek školského klubu detí -     
*  Esteticko – výchovná činnosť v ŠKD ( priebežné vzdelávanie ). 
 
       Vzhľadom na skutočnosť, že metodický klub materských škôl nepredložil vlastné 
zhodnotenie činnosti, ani nedokladoval uskutočnené metodické podujatia pre učiteľky 
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materských škôl mesta Spišská Nová Ves nie je táto oblasť aj napriek vykonaným aktivitám 
skonkretizovaná. 
 
       Najvýznamnejším metodickým podujatím bola Pedagogická konferencia 2006, ktorá sa 
konala za účasti pedagogických zamestnancov mesta Havlíčkov Brod. Obsahová náplň 
konferencie : 
 

• Projektové vyučovanie ( 1. stupeň ZŠ ) – otvorená hodina 
• Veľkonočná kraslica – symbol jari – otvorená hodina ( ZUŠ ) 
• Otvorená hodina nemeckého jazyka v 8. ročníku ZŠ 
• Projektové vyučovanie ( 1. stupeň ZŠ ) – workshop 
• Otvorená hodina anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ 
• Dinosaury, praveký život a ja – projekt žiaka 
• Slnečná sústava – projekt žiaka 
• Integrované tematické vyučovanie v slovensko jazyku a literatúre – otvorená hodina 
• Praktická ukážka výtvarných techník – otvorená hodina 
• Projektová metóda v ŠKD – otvorená hodina 
• Projekt Občan : Týranie detí – projektové vyučovanie 
• Formy práce s autistickými deťmi 
• Lego DACTA vo vyučovacom procese na 1. stupni ZŠ – otvorená hodina 
• J. G. Tajovský – život a dielo ( beseda ) – komentovaná hodina. 

 
      Pedagogická konferencia by mala v roku 2008 pokračovať v Havlíčkovom Brode za 
aktívnej účasti pedagogických zamestnancov mesta Spišská Nová Ves. 
 
      Dôležitú časť práce učiteľov tvorí príprava žiakov na súťaže – predmetové olympiády 
a celoštátne súťaže ( literárne, umelecké, športové ), ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo 
školstva SR ( zabezpečované Iuventou alebo SAŠŠ ). 
 
      V činnosti niektorých klubov sú ešte rezervy, práca na metodickom úseku sa ešte len 
rozbieha. Dôležité je, že samotní učitelia cítia potrebu stretávať sa, odovzdávať si skúsenosti, 
dozvedieť sa o nových formách a metódach práce. Veľmi dobrá je spolupráca s pracovníkmi 
MPC v Prešove a pracovníkmi Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. 
 
       Ťažiskovou náplňou metodickej  práce v každom klube i útvaroch na školách bude 
v súčasnom období i nasledujúcich školských rokoch podiel na vypracovaní vlastných 
Školských vzdelávacích programov a aplikovanie nového školského zákona v dennodennej  
praxi. 
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7.  Rozvoj športu v školách a školských zariadeniach. 
 
      Úroveň športu v školách a školských zariadeniach podrobne analyzuje Koncepcia rozvoja 
športu mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2007 – 2012, ktorá zároveň určuje ciele, úlohy 
a opatrenia na úseku športu pre všetkých, v starostlivosti o športovo talentovanú mládež 
a v oblasti materiálno- technického zabezpečenia. 
      Pravidelnej športovej činnosti a telovýchovným aktivitám v rekreačnej i súťaživej forme 
sa dnes venuje nižšie percento detí a mládeže ako v nedávnej minulosti. Úvah a názorov, 
ktoré tento stav popisujú a zdôvodňujú je veľa. Mnoho je i ciest, ktoré smerujú k zmene stavu. 
Jedna  z nich vedie cez zvýšenú aktivitu škôl a školských zariadení v rozšírenej ponuke 
záujmových krúžkov a útvarov telovýchovného a športového zamerania, cez kvalitnú prípravu 
a realizáciu základných kôl súťaži a turnajov s čo najväčšou účasťou detí a mládeže. Druhá 
cesta vedie cez rodičov a rôzne mimoškolské subjekty, ktoré organizujú využívanie voľného 
času detí podľa zdravého životného štýlu, kde samozrejme patria všetky športové, 
telovýchovné a turistické podujatia a tretia významná cesta vedie cez zatraktívnenie ponuky 
škôl vhodne využívať zmodernizované, kvalitné a viacúčelové ihriska a areály pre spontánne  
športové vyžitie deti spoločne s rodičmi.  
      Výkonnostný šport podchytáva talenty prostredníctvom usporiadania rôznych 
postupových športových  súťaží organizovaných Slovenskou asociáciou športu na školách. 
Priestor na objavenie talentov dávajú i tradičné podujatia v meste Spišská Nová Ves, akými sú 
: Večerný beh mestom, Plavecká štafeta, Mestská olympiáda deti materských škôl, Mestská 
olympiáda žiakov 1. stupňa ZŠ, Spišské športové hry deti a mládeže, Zimná kalokagatia 
žiakov ZŠ a SŠ, a tiež aj tradičné turnaje organizované školami ( napr. Medzinárodný halový 
turnaj A. Franka vo futbale, hokejové turnaje, turnaje vo volejbale, basketbale a pod. ), rôzne 
podujatia CVČ a telovýchovných klubov – to všetko je obsiahnuté v každoročnom Kalendári 
športových podujatí pre deti a mládež.  Najlepší jednotlivci i mládežnícke kolektívy do 18 
rokov sú v samostatnej vekovej kategórií v zmysle štatútu Najlepší športovec roka ocenení na 
stretnutí s primárom mesta.  
  
 

Športové zameranie školských športových stredísk a športových tried základných škôl : 
 
 

Základná škola ŠŠS - počet žiakov ŠT - počet žiakov Počet kvalif.  trénerov  
Lipová ul. atletika                   69 

volejbal dievčatá    
atletika                   67 
basketbal chlapci    15 

3 - z toho 1. tr. 2,   2. tr. 1 

2 - z toho 1. tr. 1,   2. tr. 1 

Ul. Z. Nejedlého futbal                    143 
športová streľba     31 
volejbal dievčatá    41  
karate                     35 

futbal                    124 
športová streľba     13    
volejbal dievčatá    11 
plávanie                  13  

5 - z toho 2. tr. 2,   3. tr. 3 

3 - z toho 1. tr. 1, 2.tr.1, 3. tr.1 

6 - z toho 2. tr. 3,   3. tr. 3 

5 - z toho 2. tr. 1,   3. tr. 4  

Ul. Ing. O. Kožucha basketbal                18 
džudo                     26 
orientačný beh       17 

 1 - z toho 3. tr. 1 

3 - z toho 2. tr. 3 

2 - z toho 2. tr. 1,  3. tr. 1 

Komenského ul.  hokej                      83 4 - z toho 1. tr. 1,   2. tr. 3 

Hutnícka ul.  basketbal chlapci    51 
volejbal dievčatá    62 

1 - z toho 1. tr. 1 

2 - z toho 1. tr. 2 

 
     V školských športových strediskách je spolu zaradených spolu 380 žiakov, počet trénerov 
je 20, z toho s kvalifikáciou 1. triedy jeden, 2. triedy deviati a 3. triedy desiati tréneri. 
     V športových triedach je zaradených 439 žiakov. V 26 ŠT pôsobí 17 kvalifikovaných 
trénerov, z toho sedem trénerov 1. triedy, sedem 2. triedy a traja 3. triedy. 
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       Materiálne podmienky pre realizovanie telesnej výchovy a športu na materských 
a základných školách sa systematický vylepšujú. Využívané sú rozpočtové i mimorozpočtové 
prostriedky, ktoré školy účelovo získali úspešnými projektmi. Zrealizovala sa rekonštrukcia 
atletickej dráhy v areáli ZŠ Lipová, vybudované bolo ihrisko s umelým povrchom v areáli ZŠ 
Z. Nejedlého a plánuje sa zrekonštruovať ( obnoviť ) atletickú dráhu a vybudovať otvorenú 
ľadovú plochu v ZŠ Komenského ul. a priebežne zabezpečovať údržbu športovísk v areáloch 
ostatných základných škôl. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať telocvični Centra 
voľného času Adam, jeho vnútorného dvora ( prebudovať na viacúčelové ihriská – tenis, 
volejbal, basketbal ) a výstavbe športových ihrísk v areáloch materských škôl. 
 
                       Prognóza vývoja športového zamerania škôl do roku 2012 : 
 

Základná škola ŠŠS a ŠT  –  súčasný stav  ŠŠS a ŠT – prognóza vývoja 
Nad Medzou  ŠŠS  bedminton 
Lipová ŠŠS   atletika 

          volejbal dievčatá 
 
ŠT     atletika 
          basketbal chlapci 

ŠŠS  atletika 
        volejbal dievčatá 
        stolný tenis  
 
ŠT    atletika 
         basketbal chlapci 
         stolný tenis 

Z. Nejedlého ŠŠS   futbal 
          športová streľba 
          volejbal dievčatá 
          karate 
 
ŠT     futbal 
          športová streľba 
          volejbal dievčatá 
          plávanie 

ŠŠS  futbal 
         športová streľba 
         volejbal dievčatá 
         karate 
         plávanie 
 
ŠT    futbal 
         športová streľba 
         volejbal dievčatá 
         plávanie 

Ing. O. Kožucha ŠŠS   basketbal chlapci 
          džudo 
          orientačný beh 

ŠŠS  basketbal chlapci 
         džudo 
         orientačný beh 
         plávanie 
         volejbal dievčatá 
 
ŠT    plávanie 
        orientačný beh      

Komenského ŠT     hokej ŠŠS  stolný tenis 
   
ŠT    hokej 
        stolný tenis 

Hutnícka ŠT     basketbal chlapci 
          volejbal dievčatá 

ŠT   basketbal chlapci 
        volejbal dievčatá 

 
     V prípade záujmu a hlavne vytvorenia personálnych, materiálnych a organizačných 
podmienok je možné zriadiť ŠŠS a neskôr nadväzne aj ŠT s iným športovým zameraním ako 
je hore uvedené.  
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       Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách a Centrum voľného času Adam 
každoročne vyhodnocujú účasť škôl v športových súťažiach: cezpoľný beh, volejbal, 
basketbal, hádzaná, stolný tenis, streľba, orientačný beh, vybíjaná, gymnastika, atletika, malý 
a veľký futbal. plávanie, aerobic, bežecké lyžovanie a zapojenie sa do olympijskej výchovy. 
V školskom roku  2007 - 2008 v kategórií škôl nad 300 žiakov  sa na 1. mieste umiestnila ZŠ 
Levočská ul., na 2. mieste ZŠ Nad Medzou a na 3. mieste ZŠ Hutnícka ul. V ďalšom poradí sa 
umiestnili : ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Ing. I. Kožucha, ZŠ Lipová ul., ZŠ Komenského ul. a  ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda. 

 
       V závere možno konštatovať, že súčasný stav v oblasti športovo talentovanej mládeže nie 
je na takej úrovni, ako by sme si iste všetci želali. Mnohí zaradení športovci dosahujú 
primeranú výkonnostnú úroveň, ale sú i takí, ktorí nespĺňajú parametre športového talentu. 
Dôvodov je niekoľko. Značný vplyv má populačný pokles, potom je tu široká ponuka mimo 
športových aktivít, nezáujem rodičov a tým aj detí o systematickú a náročnú športovú 
prípravu a v nemalej miere je to aj ekonomická náročnosť pri spolufinancovaní zaradených 
detí do športových tried.    
 
       Z uvedeného vyplývajú úlohy pre školy a ich zriaďovateľa : 
 
-   ponúkať vhodne  motivované  pravidelné  športové  aktivity  čo najväčšiemu počtu detí 
a žiakov s cieľom vyhľadávania talentov a ich podchytenia pre pravidelnú činnosť 
v záujmových krúžkoch v školách, CVČ a telovýchovných jednotách či kluboch, 
 
-  do postupových športových súťaži zapájať čo najvyšší počet škôl, kde pred okresným 
kolom uskutočniť na školách turnaje a súťaže medzi triedami, resp. školské majstrovstvá, 
 
- v súlade s prioritami podpory športov zo strany mesta podporovať aj rozvoj mládežníckej 
základne ( basketbal, hokej, futbal, volejbal, atletika, plávanie, stolný tenis, orientačný beh , 
džudo, karate  a t ď ) v školských športových strediskách a športových triedach  v základných 
školách a v športových triedach na stredných školách, 
 
-  zefektívniť spoluprácu škôl, centra voľného času, športových klubov a športových zväzov 
v starostlivosti o rozvoj  ŠŠS a ŠT v meste vytváraním lepších personálnych a materiálnych 
podmienok týchto útvarov pre športovo nadaných žiakov,   
 
- dbať na zdravotnú starostlivosť o mladých športovcov, vytvárať podmienky pre kvalitnejšiu 
športovú prípravu a kontinuálny prechod mladých športovcov do športových tried na 
stredných školách v meste,  
 
-   upevňovať tradíciu organizovania podujatí ako napr. Večerný beh mestom, Beh 
Slovenským rajom, Dni cyklistiky na Spiši, Plavecká štafeta, Mestská olympiáda deti 
materských škôl, Mestská olympiáda žiakov 1. stupňa ZŠ, Spišské športové hry deti 
a mládeže, ktoré dávajú priestor na vyniknutie ale aj objavenie talentov, 
 
- pokračovať z predkladaní projektov  „Vráťme šport do škôl“ a  „Otvorená škola – oblasť 
športu“.    
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8.   Záujmová činnosť v školách a školských zariadeniach. 
 
       Koncepcia štátnej politiky SR vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2008 až 2013 
definuje prioritné oblasti a opatrenia realizované štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi 
a inými subjektmi vo viacerých sférach života mladých ľudí.   
       Vychádzajúc z uvedenej koncepcie, aktuálneho stavu v školách a školských zariadeniach 
mesta Spišská Nová Ves možno konštatovať, že sú vytvárané dobré personálne, priestorové 
i materiálne podmienky aby bola deťom a mládeži sprístupnená pestrá ponuka záujmových 
aktivít.     
 Školy umožňujú všetkým svojim žiakom aktívne sa zapájať do športových, umeleckých 
vedomostných, rekreačných a iných aktivít, ktoré často nadväzujú na organizované postupové 
súťaže a motivujú žiakov k pravidelnej a systematickej činnosti v záujmových útvaroch, 
krúžkoch.   
        Centrum voľného času Adam, okrem toho že personálne, priestorovo a materiálne 
zabezpečuje činnosť 17 záujmových útvarov  ( prevažujú krúžky športového zamerania - 10, 
tanca - 4, nemeckého jazyka, výtvarnej výchovy a modelárstva ) veľmi angažovane 
organizuje rôzne jednorazové podujatia pre deti a mládež s masovou účasťou, okresné, 
krajské i celoslovenské kola postupových súťaži a populárne prázdninové pobyty deti aj 
v zahraničných destináciach. 
 
       Prehľad o záujmových krúžkoch v základných školách : 
 
ZŠ Nad Medzou                  33              prevažujú : cudzie jazyky, šport, práca s PC 
Lipová                                 26                                 matematika,  šport, práca s PC, slov. jazyk 
Levočská                             32                                 šport, práca s PC a cudzie jazyky 
Z. Nejedlého                        37                                 šport, práca s PC,  ŠKD, cudzie jazyky 

   Ing. O. Kožucha                34                               šport,  práca s PC, cudzie jazyky, prírodoveda  
Komenského                       36                                 šport, cudzie jazyky, práca s PC, kultúra 
Hutnícka                            42                                 šport, práca s PC, ŠKD, kultúra, matematika 
       
       Spolu v 240 záujmových útvaroch – záujmových krúžkoch boli zapojení všetci žiaci, 
ktorým boli dané vzdelávacie poukazy a naviac, mnohí žiaci boli zapojení do viac ako 
jedného krúžku. 
 
        Rozvoju záujmovej činnosti vrátane realizácie programov v rámci projektov 
orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi, na 
zdravý životný štýl, na environmentálnu výchovu, na neformálne vzdelávanie a na spoluprácu 
všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času deti a mládeže venujú 
školy primeranú pozornosť.    
 
       V záujme skvalitnenia pôsobenia záujmových útvarov na školách bude potrebné : 
 
♠  podporovať činnosť tých záujmových útvarov, ktoré vznikajú z podnetu žiakov, 
 
♠  poskytovať dostatok príležitosti i rovnosť šancí všetkým deťom bez rozdielu, vytvárať 
    príležitosti aj pre deti z menej podnetného prostredia sociálne znevýhodnených rodín, 
 
♠  prácu vedúcich záujmových útvarov morálne a podľa možnosti aj finančne oceniť, 
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♠  vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktuálnych, dostupných a relevantných informácií 
pre 
    žiakov o ponuke záujmových krúžkov v škole i mimo nej ( napr. v CVČ ),  
 
♠  vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality prípravy žiakov na rôzne postupové športové, 
    vedomostné, kultúrne a iné súťaže s cieľom šírenia dobrého imidžu školy. 
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9.   Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
   
       V súlade s bodom c) 8.1. Prioritných úloh Ministerstva školstva SR na roky 2006 až 2010 
sú do návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja 
stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania zapracované potreby vzdelávania detí 
a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z Dohovoru o právach dieťaťa vyplýva 
úloha orgánov štátnej správy a samosprávy vytvárať podmienky na rovnaké možnosti detí 
v prístupe k vzdelávaniu so zvláštnym dôrazom na tie skupiny, ktoré sú z dôvodu sociálnych 
a kultúrnych špecifík vo vzdelávacom systéme znevýhodnené.  
        Zabezpečenie zodpovedajúcej výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov je aj 
v Slovenskej republike predmetom úvah, pedagogických a psychologických výskumov, ale  i 
praktických riešení. Školskú neúspešnosť rómskych žiakov napriek preukázateľným snahám 
v rezorte školstva sa nedarí odstrániť ani minimalizovať.  
 
Pretrvávajúce príčiny  školskej neúspešnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 
 

- nízka vzdelanostná úroveň rodičov, 
- odlišná hodnotová orientácia, v ktorej vzdelanie nehrá významnú rolu, 
- z hore uvedeného vyplýva nízka motivácia na učenie, 
- odlišné kultúrne, sociálne a emocionálne zázemie, 
- absencia predškolskej prípravy, 
- nedostatočné ovládanie slovenského jazyka, 
- nedostatočne vypestované základné sociálne, hygienické a pracovné návyky, 
- nie vždy najvhodnejšie prístupy pedagogických zamestnancov k týmto deťom, 
- nedostatočná dochádzka týchto detí do školy. 

 
         Súčasná základná škole je vo všeobecnosti pre rómske deti „cudzou inštitúciou“, do 
ktorej nerady chodia, pretože nerešpektuje ich etnickú, kultúrnu, sociálnu, jazykovú 
a psychickú odlišnosť. V SR a teda ani v našom meste nie je možné monitorovať postavenie 
rómskych detí  v školách pre obmedzenia na zber štatistických dát podľa etnicity. Kategória 
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je využitá ako náhrada chýbajúcich etnických dát, 
i keď nemožno zaručiť, že reprezentuje všetky rómske deti a zároveň zahŕňa aj deti inej 
národnosti. 
 
        Analýza súčasného stavu:   
 
         Vzdelanostná úroveň rómskej národnostnej menšiny na Slovensku, zistená podľa 
sčítania obyvateľstva v roku 2001, má podobné percentuálne vyjadrenie aj v porovnaní 
s populáciou v našom meste. 
                        

Školské vzdelanie 1991 2001 
základné vzdelanie ( vrátane nedokončeného ) 32 931  ( 43,44% ) 40 831  ( 45,40% ) 
učňovské ( bez maturity )   3 468  (   4,57% )   5 925  (   6,59% ) 
Odborné      260  (   0,35% )   1 017  (   1,14% ) 
úplné stredné spolu      363  (   0,48% )   1 088  (   1,20% ) 
                       - v tom: učňovské        57      378 
                                    odborné           239      508 
                                    Všeobecné        67      202 
vysokoškolské         56  (    0,07% )      174  (   0,19% ) 
bez školského vzdelania   4 579  (    6,05% )   1 963  (   2,18% ) 
bez údaja o školskom vzdelaní   1 287  (    1,69% )   2 204  (   2,46% ) 
deti do 16 rokov 32 858  (  43,35% ) 36 718  (  40,84% ) 
S p o l u  75 802   (  100 % ) 89 920  (   100  % )        
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       Podiel žiakov, ktorí sú neúspešní pri plnení povinnej školskej dochádzky, sa dlhodobo 
v rámci SR pohybuje okolo 2,5 %. Úspešnosť žiakov základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta za školský rok 2007/2008 je uvedená v tabuľke :   
 
Prospech : 
                               

 
Základná škola 

Počet 
žiakov 
c e l k o m 

Počet 
prospiev. 
žiakov 

Počet  
neprosp. 
Žiakov 

Neklasifi- 
kovaní 
žiaci 

     % 
úspešnosti 
    žiakov  

Počet  
rómskych 
žiakov 

Rómski žiaci 
zo soc. znevýh. 
prostredia 

 Nad Medozu 722 704 18 0 97,50 28 13 
 Lipová 426 385 40 1 90,38 62 62 
 Levočská 492 475 15 2 96,54 20 12 
 Z. Nejedlého 555 517 23   15 93,15 77 45 
 Ing. O. Kožucha 662 617 38 7 93,20 59 59 
 Komenského 570 544 25 1 95,44 89 66 
 Hutnícka 615 598 16 1 97,24 30   5 
 S p o l u  :   4 042 3 840  175   27 95,00   365 262 

 
      Z prehľadu vyplýva, že neúspešnosť žiakov v ZŠ v meste Spišská Nová Ves je na úrovni 
5 %, čo možno vysvetliť tým, že oproti celoslovenským údajom je v našich školách vyššie 
percento žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Len napríklad, z celkového počtu  
365 rómskych žiakov je 262 zo sociálne znevýhodneného prostredia a celkový počet 
neprospievajúcich žiakov je 175.  
 
      Na celkovú úspešnosť žiakov v škole má značný vplyv pravidelná dochádzka do školy. 
Ak v rámci celého Slovenska na jedného žiaka priemerne pripadá 76,13 vymeškaných 
hodín, z toho 4,06 neospravedlnených ( v školskom roku 2004/05 ) potom výsledky 
v našich ZŠ potvrdzujú, že je tu priama úmera, lebo na jedného žiaka v školskom roku 
2007/2008 evidujeme  99,3 vymeškaných hodín a z toho 5,77 neospravedlnených hodín.  
 
Dochádzka : 

 

Základná škola Počet vymeškaných 
hodín celkom 

Priemer vymeškaných 
hodín na 1 žiaka 

Počet neospravedlnených 
hodín spolu 

Priemer neospravedln. 
hodín na 1 žiaka 

Nad Medzou 64 964 89,97    537 0,74 
Lipová 50 314 118,10 5 395 12,66 
Levočská 51 984 105,66 2 592 5,27 
Z. Nejedlého 57 138 102,00 2 628 4,70 
Ing. O. Kožucha 71 214 107,57 7 869 11,88 
Komenského 61 094 107,18 2 040 3,57 
Hutnícka 44 675 89,97 2 255 3,60 
S p o l u  : 401 383 99,30 23 316 5,77 

 
        Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) v § 19 ( povinná 
školská dochádzka ) v odst. 6 uvádza : nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré 
k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú 
zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich 
predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Tento model 
už niektoré naše školy praktizujú ( ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Komenského ) a je predpoklad, že 
nulté ročníky budú otvorené aj v ďalších základných školách, kde budú opodstatnené dôvody, 
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lebo je to jedna z ciest, okrem odkladu povinnej školskej dochádzky, ako vytvoriť podmienky 
pre vzdelávanie všetkých detí. 

 
Prognóza vývoja a zámery v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte:  
 
        Vzhľadom na  všeobecne známy vývoj populačnej krivky v našom regióne ( počty 
žiakov zapísaných v základných školách v meste sú čiastočne ovplyvnené aj populačným 
vývojom v okolitých obciach ) bude potrebné vytvárať organizačné i materiálne predpoklady 
pre zaškolenie čo najvyššieho počtu deti vo veku 5 až 6 rokov. Znamená to vyriešiť kapacitné 
možnosti MŠ Potočná ul. ( realizovaním projektu výstavby novej MŠ na Lesnej ul.) 
a vytvárať podmienky pre maximálne zaškolenie deti v predškolskom veku v sieti materských 
škôl v meste a na sídliskách. Motivovať rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
na predškolskú prípravu už od veku 4 rokov a dosiahnuť potrebnú pripravenosť na vstup do 
základnej školy, čím sa eliminujú riziká školskej neúspešnosti a dieťa získa základné sociálne 
a spoločenské návyky potrebné na jeho plynulé a bezproblémové začlenenie do procesu 
vzdelávania.  
        Znížením počtu deti v triedach zvyšovať efektívnosť výchovno-vzdelávacej práce, 
systém nultých ročníkov rozvíjať tak, aby stimuloval rozvoj kognitívnych funkcií 
a socializácie a tým nahrádzať deficit predškolskej prípravy.  
        Dôrazne a včas riešiť prejavy záškoláctva, účinnejšie spolupracovať s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Školským úradom a oddelením školstva, mládeže a športu  
a políciou pri zabezpečovaní priestupkového konania a podávaní podnetov na prešetrenie 
z podozrenia porušovania zákona.  
        Zabezpečiť testovanie školskej spôsobilosti výlučne pedagogicko-psychologickými 
poradňami a v prípade splnenia podmienok zamestnať asistenta učiteľa. 
        Zvyšovaním atraktívnosti mimo triednej činnosti predlžiť čas dieťaťa v motivujúcom 
školskom prostredí a umožniť mu zmysluplne stráviť voľný čas. 
        Spoluprácou s odborníkmi ( psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd ) a rodičmi vytvárať 
kvalitné programy spolupráce rodiny so školou.  
 
       Súčasná situácia vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia si vyžaduje vytváranie rovnosti šanci v oblasti vzdelávania pre znevýhodnenú 
skupinu, a to už od predškolského veku. Sociálne znevýhodnené prostredie je definované ako 
prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj 
mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu 
socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov na rozvoj osobnosti. Sociálne 
znevýhodnené prostredie spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, 
mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme  
za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pojem dieťa a žiak zo sociálne 
znevýhodneného prostredia je podľa merateľných ukazovateľov ten, kto spĺňa minimálne tri 
z nasledujúcich kritérií súčasne : 

- žiak je z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a jej príjem je najviac vo 
výške životného minima, 

- aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, 
patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 

    -   najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné alebo aspoň jeden z rodičov nemá 
         ukončené základné vzdelanie, 

-   neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny ( žiak napr. nemá vyhradené miesto 
         na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod. ),   
    -   vyučovací jazyk školy je iný než jazyk, ktorým hovorí dieťa v domácom prostredí. 
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       Najdôležitejšou podmienkou vždy bola a zostáva ochota rodičov a prostredia akceptovať 
školu, uvedomovať si význam vzdelania a vytvárať podmienky pre bezproblémovú školskú 
dochádzku. 
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10. Postavenie pedagogických zamestnancov, profesijný rozvoj učiteľa. 
 

 Postavenie pedagogických zamestnancov v SR dlhodobo komplexne neupravovala žiadna 
samostatná právna norma. Čiastkovo túto problematiku upravovali : 
Zákonník práce - ukladá zamestnancom povinnosť sústavne si prehlbovať kvalifikáciu 
a zamestnávateľovi starostlivosť o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej 
zvyšovanie, 
- ustanovuje možnosť uzavretia dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom pri 
zvyšovaní kvalifikácie zamestnanca. 
Zákon č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme - upravuje práva a povinnosti 
zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme, - upravuje podmienky 
uplatňovania zásad rovnakého zaobchádzania, - ustanovuje predpoklady výkonu práce vo 
verejnom záujme, ku ktorým patrí aj spĺňanie kvalifikačných predpokladov a osobitných 
kvalifikačných predpokladov v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej 
a pedagogickej  spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov, 
upravuje postup pri výberovom konaní na miesto vedúceho pedagogického zamestnanca 
a kvalifikačné predpoklady, požadované na vykonávanie funkcie. 
Zákon č. 553/3002 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme - upravuje odmeňovanie pedagogických zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme, - ustanovuje stupnice platobných taríf v závislosti od spĺňania 
kvalifikačných predpokladov a najnáročnejšej pracovnej činnosti uvedenej v pracovnej 
náplni, - ustanovuje lehotu na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu po prijatí do 
pracovného pomeru, ak to osobitný predpis ukladá, - upravuje podmienky priznania platu 
a jeho zložiek, ktoré sú tarifný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný 
príplatok, príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, za prácu 
v krízovej oblasti, za zmennosť, za činnosť triedneho učiteľa, za praktickú prípravu, za prácu 
v noci, za prácu v sobotu alebo nedeľu a za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas s odmena, 
- v prílohách zákon uvádza charakteristiky platových tried pre pracovné činnosti s prevahou 
duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme, vzťahujúce sa aj na pedagogických 
zamestnancov a osobitnú stupnicu platových taríf pedagogických zamestnancov a niektorých 
ďalších zamestnancov. 
Zákon č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl ( školský zákon ), ktorý v roku 
2008 nahradil nový Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), sa upravoval 
v § 50 a 51 : - pojem a kategórie pedagogických zamestnancov so zvláštnym dôrazom na 
subkategóriu asistent učiteľa, - ustanovené boli podmienky pracovnoprávnych vzťahov, 
spôsobilosť a povinnosti pedagogických zamestnancov, čo bude v súčasnosti obsiahnuté 
v novom zákone o postavení pedagogických zamestnancov.  
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - upravuje postup 
pri vymenúvaní alebo odvolávaní riaditeľka školy alebo školského zariadenia, - ustanovuje 
podmienky spĺňania kvalifikačných predpokladov na výkon činnosti riaditeľa, ktorými sú 
najmenej päť rokov pedagogickej praxe, odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na 
stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky 
alebo jej náhrady s výnimkami podľa osobitného predpisu, - ukladá riaditeľovi školy 
a školského zariadenia zodpovednosť za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a za 
odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia.   
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení - 
 upravuje normatívne financovanie a ustanovuje normatív ako súčet mzdového 
a prevádzkového normatívu. 
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Ďalej to boli rôzne vykonávacie predpisy ( nariadenia vlády a vyhlášky MŠ ), ktoré boli 
zákonom č.245/2008 ( školský zákon  § 163 ) v prevažnej miere zrušené. Komplexne budú 
všetky legislatívne normy obsiahnuté v novom zákone o pedagogických zamestnancoch. 
        Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme komplexne rieši 
problematiku profesijného rozvoja a kariérového rastu pedagógov, ktorý bol v poslednom 
desaťročí realizovaný len čiastočne. Profesia pedagóga je čoraz viac vnímaná v zmysle 
celoživotného vzdelávania. Je preto dôležité, aby nový systém zabezpečoval v rámci 
celoživotného vzdelávania profesijný rast a gradáciu pedagógom prostredníctvom formálneho 
a neformálneho vzdelávania ako aj informálneho učenia. Pedagógovia totiž priamo 
ovplyvňujú to, čo sa deti a žiaci učia, ich postoj k učeniu a vzdelávaniu, ich zručnosti 
a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie a učenie. 
       Hlavným cieľom v blízkej budúcnosti bude zvýšenie profesijných kompetencií a kvality 
pedagógov škôl a školských zariadení uplatnením systému požiadaviek a podmienok pre ich 
profesijný rozvoj a kariérový rast.  
 

       K a r i é r o v ý    s y s t é m . 
 

       Kostrou kariérového systému je kariérový poriadok pedagógov, v ktorom sú vymedzené 
stupne a  pozície. Postup po kariérových stupňoch alebo pozíciách je podmienený zvyšovaním 
pedagogických kompetencií. Kariérový postup vedie k vyššiemu finančnému oceneniu 
a profesijnému statusu, prestíži. Kariérový poriadok sa vzťahuje na všetky kategórie 
pedagógov a to učiteľov, majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, asistentov učiteľov, 
asistentov vychovávateľov, výchovno-poradenských a terapeuticko-výchovných zamestnacov 
škôl a školských zariadení.  
 

       l. kariérový stupeň – začínajúci pedagóg  
      2. kariérový stupeň – pedagóg 
      3. kariérový stupeň – pedagóg s prvou atestáciou 
      4. kariérový stupeň – pedagóg s druhou atestáciou 
    
      K a r i é r o v á    p o z í c i a . 
 

      Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagóga v škole alebo v školskom 
zariadení. Pedagóg môže dosiahnuť kariérové pozície – pedagóg špecialista a vedúci 
pedagogický zamestnanec/manažer. 
 

      ► pedagóg špecialista – je napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, uvádzajúci učiteľ, 
koordinátor prevencie, koordinátor informačných technológií, vedúci predmetovej komisie, 
vedúci metodického združenia a pod.  Pedagóg špecialista opakovane v časovom intervale 
absolvuje špecializačné vzdelávanie počas doby vykonávania funkcie špecialistu, ktorého 
podmienky upraví zákon a vykonávací predpis. 
     ►   vedúci pedagogický zamestnanec/manažer – je zodpovedný za výkon riadiacej funkcie 
vymedzenej profesijným štandardom. Je ním napr. riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný 
vychovávateľ. Podmienkou výkonu činnosti je ukončenie adaptačného vzdelávania, 
absolvovanie prvej atestácie a absolvovanie funkčného vzdelávania, ktorého podmienky, 
rozsah a formy upraví zákon a vykonávací predpis.  
 

      K r e d i t o v ý    s y s t é m . 
 

      Kreditový systém predstavuje jednoduchý, transparentný a funkčný model prehľadného 
evidovania prostredníctvom kreditov, ktoré sú priraďované za absolvované akreditované 
vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania ako aj za výsledky neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia pedagógov. Kredity, ktoré si pedagóg získal 
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v kontinuálnom vzdelávaní sa môžu započítať v rámci vyššieho stupňa vzdelávania a môžu sa 
stať súčasťou zvyšovania stupňa vzdelania za podmienok, ktoré upraví zákon. 

 
 

      Reálnym napĺňaním zámerov profesijného rozvoja učiteľov je ich aktívne zapájanie sa do 
systému ďalšieho vzdelávania. 
 
      Na úseku materských škôl, kde k 30. 6. 2008 je evidovaná 100%  kvalifikovanosť 
učiteliek. V zmysle požiadaviek stanovených pre pedagogických zamestnancov 
predškolských zariadení má absolvované vysokoškolské vzdelanie z celkového počtu  122  
učiteliek na úrovni 1. stupňa  vysokoškolského vzdelania ( Bc. ) 10 učiteliek a na úrovni 2. 
stupňa ( Mgr., PaedDr, PhDr. ) 12    učiteliek. 18% vysokoškolsky vzdelaných pedagogických 
zamestnancov v ďalších rokoch narastie, pretože v súčasnom období je zapojených do 
diaľkovej formy vysokoškolského štúdia ďalších 8    učiteliek. V kategórii ostaných vedúcich 
zamestnancov ( vedúce školských jedálni pri MŠ ) má vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 
absolvované jedna vedúca ŠJ a 2. stupňa taktiež jedna vedúca  ŠJ z celkového počtu  8 , čo 
predstavuje 25,0%. 
      Okrem zapojenia sa do vysokoškolského štúdia tri učiteľky materských škôl v uplynulom 
školskom roku 2007/2008  absolvovali priebežné vzdelávanie v MPC Prešov. 
 
      Na úseku základných škôl, je k 30. 6. 2008 evidovaná 98,7% kvalifikovanosť 
pedagogických zamestnancov, nakoľko z celkového počtu 306 nespĺňajú kvalifikačné 
požiadavky 4 pedagogickí zamestnanci. Podrobný prehľad o stave na jednotlivých školách je 
uvedený v tabuľke, kde je aj prehľad o zapojení sa učiteľov do priebežného vzdelávania 
v MPC Prešov. 
 
 
Základná škola 
 

 
Počet pedagogických zamestnancov 
- z toho učiteľov    - vychovávateľov  

 
Počet nekvalifikovaných 
pedagog. zamestnancov 

 
Počet študujúcich 
pedagog. zaestnancov 

 
Absolvovali 
Priebežné vzdeláv. 

Nad Medzou 42     +     6 0 0 8 
Lipová 28     +     4 0 0 7 
Levočská 29     +     3 0 0 20 
Z. Nejedlého 44     +     4 1 1 7 
Ing. Kožucha  48     +    10 0 0 46 
Komenského 37     +     4 2 1 14 
Hutnícka 42     +     5 1 0 5 
S p o l u :           270     +   36 4 2 107 
    
      Na úseku základnej umeleckej školy k 30. 6. 2008 pôsobilo 46 učiteľov, z toho 11 nespĺňa 
kvalifikačné predpoklady a z nich 5 si dopĺňa kvalifikáciu ďalším štúdiom. Jeden 
pedagogický zamestnanec absolvoval priebežné vzdelávanie v MPC Prešov.  
 
      V centre voľného času  k 30. 6. 2008 pôsobilo 18 kvalifikovaných pedagogických 
zamestnancov, z ktorých do priebežného vzdelávanie v MPC Prešov nebol nikto zapojený. 
 
      V záujme získania prehľadu o zapojení sa učiteľov do rôznych foriem vzdelávania v rámci 
kreditného systému ( získanie 2. kvalifikačného stupňa a pod. ) bude Školský úrad a oddelenie 
školstva, mládeže a športu od 1. 9. 2008 v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon ) v rámci registra zamestnancov podrobne monitorovať aj túto 
oblasť. 
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      V pedagogicko-organizačných pokynoch Školského úradu a oddelenia školstva, mládeže a 
športu pre školský rok 2008/2009 bude doporučené riaditeľom škôl v rámci povinného Plánu 
vzdelávania pedagogických a ostatných zamestnancov školy vypracovať a uplatňovať vlastné 
kritéria kreditného systému. Plán vzdelávania pedagogických a ostatných zamestnancov 
odporúčame vyhotoviť pre krátkodobý ( školský rok ) i dlhodobý ( 3 – 4  roky ) časový 
horizont. 
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11.  Riadenie školstva. 
 

       Riadenie škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve je na jednotlivých stupňoch riadenia nasledovné: 
       Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia , ktorého na základe výberového konania 
spravidla na 5 ročné funkčné obdobie vymenúva štatutár zriaďovateľa ( primátor mesta ),  
zodpovedá za: 
- dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacích programov, 
- ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 
- odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského 
zariadenia, 
- rozpočet, financovanie a efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie 
činnosti školy alebo školského zariadenia, 
- riadne hospodárenie s majetkom mesta v správe alebo vlastníctve školy alebo školského 
zariadenia. 
       Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia vykonáva štátnu správu v prvom stupni  
a rozhoduje o: 
- prijatí žiaka do školy, 
- odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka ZŠ, 
- dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka ZŠ, 
- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzka do školy, 
- oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí, 
- povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 
- povolení osobitného spôsobu ( individuálne vzdelávanie ) plnenia povinnej školskej 
dochádzky, 
- uložení výchovných opatrení, 
- povolení vykonať komisionálnu skúšku, 
- povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je 
  žiakom školy, 
- za správne a úplné vedenie pedagogickej dokumentácie včítane vedenia registratúry. 
       Riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie: 
- návrhy na počty prijímaných žiakov, 
- návrhy na zavedenie študijných lebo učebných odborov a ich zameranie, školský vzdelávací 
  program a návrhy na skladbu vyučovacích voliteľných predmetov a nepovinných predmetov, 
- návrh rozpočtu, 
- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 
- správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 
- koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva 
roky 
  a každoročne jeho vyhodnotenie, 
- informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno- 
  vzdelávacieho procesu. 
       V závislosti na počte tried a oddelení Školského klubu detí sú stanovené počty ďalších 
vedúcich pedagogických zamestnancov ( zástupcovia riaditeľa školy a vedúci vychovávatelia 
), ku ktorým patria aj vedúce školských stravovacích zariadení. 
       Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní absolvovať prípravu 
vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorú začnú najneskôr do jedného roka od 
vymenovania do funkcie a skončia ju najneskôr do troch rokov od obsadenia funkcie. 
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       Poradným orgánom riaditeľa školy je grémium riaditeľa školy, ktoré okrem vedúcich 
zamestnancov tvoria vedúci predmetových komisií a metodických združení na škole, zástupca 
rady školy a prípadne zástupca odborovej organizácie.  
       Rozhodnutia súvisiace s pedagogickým procesom ( klasifikácia prospechu a správania 
žiakov a pod.) schvaľuje pedagogická rada školy. Poradnými orgánmi školy sú: rodičovská 
rada, rada školy a metodické útvary v škole.    
       
 Mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení pri prenesenom výkone štátnej správy 
prostredníctvom zriadeného Školského úradu a oddelenia školstva, mládeže a športu 
organizačne včleneného pod odbor financií, školstva a sociálnych vecí vytvára podmienky na 
a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia, 
b) plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom, 
c) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, 
d) zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom 
v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. 
       Mesto vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy 
a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku 
žiaka. V druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej 
školy, ktorej je mesto zriaďovateľom.  
       Odborní zamestnanci Školského úradu a oddelenia školstva, mládeže a športu: 
-  kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy  
   a vzdelávania s výnimkou kontroly spadajúcej do kompetencie štátnej školskej inšpekcie 
   a v oblasti školského stravovania, 
-  kontrolujú kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach, 
-  vydávajú organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, najmä organizačné pokyny na príslušný 
   školský rok, 
-  poskytujú odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadenia, 
-  poskytuje právne poradenstvo riaditeľom, 
-  vedú personálnu agendu riaditeľov, 
-  predkladajú mestskej školskej rade na vyjadrenie a komisií pre školstvo a vzdelávanie pri 
   Mestskom  zastupiteľstve na prerokovanie: 
   1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, 
   2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených 

krajským školským úradom, 
   3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, 
   4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  
       zariadení, ktorých je mesto zriaďovateľom, 
   5. koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení, 
   6. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení, 
   7. návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu, 
   8. návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom, 
- spolupracujú s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, krajským školským úradom a 
inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami, s riaditeľmi škôl 
pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými 
a nepedagogickými zamestnancami,  
- vedú register detí a žiakov škôl register zamestnancov škôl a školských zariadení, 
- spolupracujú s inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí 
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  a mládeže a športom na úrovni výkonnostného športu a športu pre všetkých, 
- koordinujú činnosť metodických klubov, ktoré pripravujú a realizujú metodickú činnosť pre 
  pedagogických zamestnancov, spolupracujú s MPC v Prešove a inými vzdelávacími 
inštitúciami pri realizácií ďalšieho vzdelávania pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov, 
- spracúvajú a poskytujú informácie z oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti 
orgánom štátnej správy a verejnosti. 

 
         Správa školských zariadení , ktorej zriadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo svojim 
uznesením č. 376 zo dňa  27. júna 2002 v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách, je samostatnou rozpočtovou organizáciou Mesta Spišská Nová Ves. 
         Správa školských zariadení je právnym subjektom a plní voči školám, školským 
zariadeniam a ďalším zariadeniam vo svojej pôsobnosti hospodársko-riadiacu funkciu 
v oblasti : ekonomického zabezpečenia, pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. 
        V súlade s platnými predpismi najmä vo vzťahu k materským školám a k ním patriacim 
školským jedálňam: 

- predkladá podklady k zostavovaniu návrhu ročného rozpočtu zriaďovateľovi, 
- spravuje pridelené finančné rozpočtové prostriedky v súlade so zákonom č. 303/1995 Z. 

z. 
- sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpania finančných prostriedkov, 
- vykonáva všetky potrebné účtovné a finančné operácie v zmysle platných predpisov, 
- sleduje výšku finančných nákladov a limitov na nákup potravín v školských jedálňach, 
- sumarizuje požiadavky na doplnenie, opravu a údržbu technických a technologických 

zariadení a realizuje ich, 
- spravuje majetok Mesta Spišská Nová Ves v súlade s platnými predpismi, 
- zabezpečuje inventarizáciu majetku a zúčtovania výsledkov inventarizácie. 

 
       Rozpočet správy je zapojený na rozpočet zriaďovateľa. 
       Správa svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na 
zabezpečenie jej úloh. 
 
      Správa v súlade so Zákonníkom práce a zákonom o verejnej službe plní úlohy 
vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov voči svojim zamestnancom  ( uzatváranie 
a ukončenie pracovného pomeru, vedenie evidencie osobných spisov zamestnancov, 
posudzovanie kvalifikácie a pod. ). 
       Správa spolupracuje s orgánmi a organizáciami participujúcimi na rozvoji škôl 
a školských zariadení. Predkladá zriaďovateľovi na vyjadrenie: 

- koncepciu rozvoja ňou priamo riadených škôl a školských zariadení, 
- rozpočet a materiálno-technické podmienky riadených subjektov, 
- personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov, 
- informáciu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu.    
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Záver  
 
        
 Mesto Spišská Nová Ves vytvára pre rozvoj škôl a školských zariadení optimálne 
podmienky. Všetky racionalizačné opatrenia ktoré sa od roku 2004 uskutočnili boli 
zrealizované citlivo, premyslene, a priniesli očakávaný pozitívny efekt.  
 Na to, aby sme poznali skutočnú úroveň a stav našich škôl a školských zariadení, 
spracoval Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu  predkladaný návrh koncepcie 
škôl a školských zariadení mesta Spišská Nová Ves. Ide o  obsahom rozsiahly, ale vecný a 
otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné systematicky a aktuálne dotvárať vo vzťahu 
k vznikajúcim objektívnym potrebám škôl a školských zariadení súvisiacich s rozvojom teórie 
a praxe školstva a s rozvojom a zmenami spoločnosti. Je ťažké celý materiál prečítať naraz, 
ale veríme, že sa všetci zainteresovaní dočítajú aj týchto riadkov.  
 Realizácia koncepcie by mala vyústiť do zmeny celkového prístupu spoločnosti 
k vzdelaniu a výchove deti a mládeže.  
 Významnými faktormi napredovania na úseku školstva sú okrem kvality práce školy aj :  
-   dobrá spolupráca s rodičovskou verejnosťou,  
-   spolupráca a inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní deti a mládeže,  
-  vytváranie dobrých pracovných podmienok vrátane optimálnej pracovnej atmosféry na 
pracoviskách, kde má výrazné a nezastupiteľné miesto učiteľ. 
  Ak koniec druhého tisícročia bol naplnený demokratickými premenami masového 
charakteru, súčasná doba je naplňovaná demokratickými premenami zameranými na 
jednotlivca, na rozvoj individuálnych daností a schopností každého – dieťaťa i dospelého, 
v tom spočíva zmysel celoživotného vzdelávania.  
 Koncepcia prináša aj postrehy na zlepšenie existujúceho stavu, návrhy a pripomienky, 
ktorých cieľom nie je kritika za každú cenu, ale jediný a jednoznačný cieľ- zlepšenie 
podmienok zamestnancov a  kvality ich práce. To sú základné predpoklady úspechu a 
napredovania, a tým aj spokojnosti rodičov a širokej verejnosti. Úspechy tešia každého a 
našim cieľom je vytvárať také podmienky, aby ich bolo čo najviac. 
 
Svet hľadá ľudí, ktorí vedia niečo urobiť, nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili. 

 
      H. Rowlandová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


